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شهردار اصفهان :قطار پرسرعت پروژههای عمرانی اصفهان به کار خود ادامه میدهد
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توسعه حمل و نقل عمومی
برای رفع معضل آلودگی هوا
1

رأی پرونده شکاری به سود
ذوبآهن صادر شد
در شــرایطی که همه تمرکز تیم فوتبــال ذوبآهن به
حضوری پرقدرت در شهرآورد فوتبال اصفهان معطوف
شــده بود کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال رأیش را در مورد پرونده
اختالف باشگاه ذوبآهن با رضا شــکاری صادر کرد و خوشبختانه در این
حکم همه اتفاقات به ســود ذوبآهن رقم خورد 50 .روز قبل شکاری در
جریان اردوی تیم ملی امید ادعای قبلی خودش را در این باره تکرار کرد که
قبل از رقابتهای جام جهانی جوانان با روستوف ...

خروج بلوچستان
ازخطقرمز
گردشگری

 |4اجتماعی

بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد

صفحه 7
را بخوانید

عكس :مهر

کاهش عرضه و گرانی جو در بازار اصفهان
از میان خبرها
توسعه حمل و نقل عمومی
برای رفع معضل آلودگی هوا

 720امامزاده در اصفهان مراکز معنوی و
فرهنگی شهر هستند

معاون خدمات شــهری شهرداری
اصفهــان گفــت :اگــر میخواهیم
آلودگــی هــوا و آلودگیهــای
زیستمحیطی شهر اصفهان بهبود
پیــدا کنــد ،ناچاریم حمــل و نقل
عمومی را توسعه دهیم که از جمله
اجزای اصلی آن خطوط اتوبوسرانی و
بیآرتی است.
احمدرضــا مصــور در گفتوگــو
با فارس اظهار کــرد :اصفهان جزو
کالنشهرهایی اســت که برنامه دارد
و آن هم برنامه باالدســتی اصفهان
 1400است.
وی افزود :منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان ممکن است در برخی
از اولویتهای کاری شهرداری با دوره قبلی شورا تفاوت نظر داشته باشند اما بعید
میدانم که بین همه اهل فن اولویتهای عمومی مانند حمل و نقل عمومی ،مبارزه با
آلودگی هوا ،افزایش سرانه فضای سبز و غیره دور از دستور کار آنها قرار داشته باشد.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد :در برنامههای شهرداری
سهمی برای حمل و نقل عمومی پیشبینی شده اما هنوز تحقق نیافته است و جا
دارد با انجام اقدامات مختلف ،این سهم تأمین شود.
وی تأکید کرد :قطعا اتوبوسهای تندرو ،مترو ،تاکسی ،اتوبوس و افزایش خطوط
حمل و نقل عمومی در اولویت تمام دورههای شــورای اسالمی شهر اصفهان قرار
داشته و خواهد داشت.
وی با بیان اینکه توجه به مسأله حمل و نقل عمومی در دوره چهارم شورای اسالمی
شهر اصفهان آغاز شد و بر این اساس خط اول مترو در اصفهان به اتمام رسید ،خط
دوم شروع شد و به ســرعت در حال پیشرفت است ،خاطرنشــان کرد :امیدواریم
منتخبان مردم در دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان هم این اقدامات را در
جهت بهبود معضالت زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا ادامه دهند.

استاندار اصفهان گفت :اگر اصفهان استان نمونه شهادت و ایثارگری است ،به برکت
وجود  ۷۲۰امامزاده واجبالتعظیم به عنوان مراکــز مذهبی و معنوی و فرهنگی
است.
به گزارش فارس ،رســول زرگرپور در جلسه بررسی مســائل و مشکالت امامزاده
سلطانعلی بن محمد باقر (ع) اظهار کرد :مدیران  2نوع کار و وظیفه بر عهده دارند،
یکی وظیفه قانونی و اداری است که اگر با نیت خبر انجام شود ،توشهای برای آخرت
خواهد بود و دیگری کارهایی اســت که صرفا برای آبادی آخرت انجام میشود و
فعالیتهایی است که اگر انجام شــود ،میتواند حتی خطاهای قسمت اول را هم
بپوشاند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه رسیدگی به امور امامزادگان جزو فعالیتهای گروه
دوم است ،افزود :آنچه از انســان باقی میماند ،اقدامات و کارهایی است که برای
آخرت صورت میگیرد .وی خاطرنشــان کرد :وجود  ۲۳هزار شــهید در استان
اصفهان و  ۱۱درصد شهدا و ایثارگران کشورمان در آن  -با وجود داشتن  6درصد
جمعیت کشور  -ب ه برکت وجود امامزادگان است و شهدایی از قبیل شهید حججی
پرورشیافتگان همین امامزادهها هستند.
زرگرپور طرح تبدیل آســتان مقدس امامزادگان به مراکز گردشگری فرهنگی و
مذهبی را طرح بزرگی خواند که تبلیغ کمی برای آن شده است و افزود :ایمان دارم
که اگر طرحهایی اینچنین آغاز شود ،با عنایت خود امامزادگان به اتمام میرسد.
وی بر تصویب هرچه ســریعتر طرح جامع امامزاده سلطانعلی بن محمد باقر (ع)
تأکید کرد و گفت :باید مسائل مربوط به این طرح هرچه سریعتر برطرف شود.
استاندار اصفهان از تشکیل جلسهای با حضور مدیران کل مرتبط خبر داد و گفت:
در این جلسه موارد تجزیه و تحلیل خواهد شد.
ی بن محمد
وی ضمن اشاره به حضور رهبر معظم انقالب در این منطقه و آستان عل 
باقر (ع) تصریح کرد :قبل از این سفر این منطقه اعتبار خود را داشت ولی بعد از سفر
مقام معظم رهبری اعتبار آن دوچندان شده است.
زرگرپور با تأکید بر اینکه باید مسائل امنیتی این بقعه مبارکه جدی گرفته شود،
اظهار کرد :امنیت آستان موضوع مهمی است که همکاری تمامی نهادها را میطلبد
لذا باید به تأمین امنیت آن بهویژه در ایام خاص اهتمام ورزید.

کمبود  ۴۰۰پرستار در استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :تنها راه جبران کمبود پرستار
که رقم آن در اســتان بــه  400نفر
میرسد ،اضافه کردن ظرفیت پذیرش
دانشجو در رشته پرستاری است.
غالمرضــا اصغــری در گفتوگو با
تســنیم با اشــاره به کمبود پرستار
اظهار کرد :کمبود پرستار نهتنها در
اصفهان بلکه در ســایر استا نهای
کشور وجود دارد و تنها راه آن اضافه
کردن ظرفیت پذیرش دانشجو است.
امســال نیز  30درصد بــه ظرفیت
پذیرش دانشجو در رشته پرستاری

اضافه شد.
وی با اشاره به اینکه با وجود کمبود
پرستار ،پرستار بیکار نیز وجود دارد،
افزود :دلیل این مساله گردش شیفت
پرستاران اســت و برخی پرستارها
تمایل دارند که در شــیفت ثابت کار
کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :برخی از پرســتاران نیز تمایل
دارند پرستار بخش باشند که خلوت
است و نمیخواهند پرستار اورژانس
باشند.
وی با بیان اینکه در این مورد پیشنهاد

دادهایــم از این افراد نیــز به صورت
ســاعتی اســتفاده کنیم تــا برخی
کمبودها جبران شود ،افزود :در حال

حاضر در اســتان اصفهان با کمبود
 400پرستار و در شهر اصفهان هم با
کمبود  100پرستار مواجه هستیم.
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روزگار سپریشده پایین دروازه
« ...عالوه بر استخوانها که روی زمین همه جا افتاده است،
چند ســنگ قبر بزرگ یکپارچه نیز در ایــن اراضی هنوز
افتاده است .از جمله سنگ بزرگی است متعلق به قرن دهم هجری ...چند پارچه
سنگ مرمر عالی هم دیده شــد که زیر خاک رفته گوشههای آنها نمایان است.
خواندنش ممکن نشد» .این گزارش عجیب را استاد جالل همایی در سال 1333
خورشیدی درباره یکی از قبرستانهای قدیمی اصفهان ...
صفحه 8
را بخوانید
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...و اینگونه شهر
آشوب شد
یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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مدیریت شهری
بهرهبرداری از  ۱۱۸۰پروژه
در  ۲۰۰محله شهر
شــهردار اصفهان گفت :بالغ بر  ۱۱۸۰پروژه کوچک و بزرگ در ۲۰۰
محله شهر اصفهان در حال بهرهبرداری اســت .به گزارش تسنیم،
مهدی جمالینژاد با بیان اینکه اصفهان کهنشهری متفاوت است،
اظهار کرد :خدمت به مردم این شهر یک ارزش و بسیار سخت است.
وی افزود :مردم هوشــیار اصفهان زیر بار کارهای سطحی ،شعاری و
نمایشی نمیروند ،الزم است مسئوالن این شهر برنامهمحور ،تماموقت
و جهادگر باشــند و کارهای زیربنایی و عمیق انجام دهند .شهردار
اصفهان بیان کرد :برای بنده توجه به نظرات مردم و نخبگان و اساتید
دانشگاهی و حوزوی همواره مهم بوده است ،چراکهشأن و منزلت مردم
اصفهان بسیار باالتر از این خدمات است .وی ادامه داد :سعی کردیم
در همه حاالت در کنار مردم باشیم و با نهضت پاسخگویی به مردم در
برنامههای هر هفته چند افتتاح و غیره در کنار مردم حضور داشــته
باشیم .جمالینژاد با بیان اینکه تالش کردیم فاصله باال و پایین شهر
بدون اینکه ذرهای از خدمترسانی به مناطق برخوردار کم شود ،کاهش
پیدا کند ،گفت :بیش از  70هفته حضور در محالت و مناطق محروم
چیز کمی نیست .شهردار اصفهان ادامه داد :اعتراف میکنمشأن مردم
این شهر از خدمات انجام شــده باالتر بوده است ،اما سعی کردیم به
گونهای کار کنیم که مردم شهر طعم شیرین خدمت جهادی در نظام را
بچشند و افتخار میکنیم که از ابتدای صبح تا نیمهشب تمام قد خدمت
کردیم .جمالینژاد با اشاره به کاهش فاصله باال و پایین شهر در توزیع
خدمات تأکید کرد :در طرحها و پروژههای مختلف ارتباطمان را با مردم
حفظ کردیم و یک نمونه آن استفاده از نظرات اساتید حوزه و دانشگاه
است که در برنامه  6700صفحهای که نوشته شد از آن بهره گرفتیم.
وی گفت :با وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشــور و متوقف شــدن
پروژهها ،قطار پرسرعت پروژههای عمرانی اصفهان به کار خود ادامه
داد این در حالی است که بسیاری از کالنشهرها در تأمین حقوق ماهانه
خود ماندهاند .شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :بالغ بر  1180پروژه
کوچک و بزرگ در  200محله شهر اصفهان در حال بهرهبرداری است،
بالغ بر  300هکتار فضای سبز به سرانه فضای سبز شهر اضافه شده،
پمپ بنزینهای جدید الگوی دیگر شهرهای کشور شده و همچنین
سالمت و محیطزیست برای ما بسیار مهم بوده است .وی افزود :در این
زمینه  800دستگاه اتوبوس یورو  4و  5با قیمت هر کدام  500میلیون
تومان خریداری شد ،همچنین سال گذشته در خیابانهای اصفهان
یک میلیون تن آسفالت ریخته شــد که  5برابر سالهای قبل است.
جمالینژاد اظهار کرد :پهن کردن فرش قرمز برای سرمایهگذاران از
اولویتهای ما بود و در همین زمینه در سال گذشته  2/5برابر  10سال
گذشته سرمایهگذار بخش خصوصی با شهرداری وارد همکاری شد و
همه اینها در حالی است که نسبت به سایر کالنشهرها ،شهر اصفهان
برای سرمایهگذاری محدودیتهایی دارد که به خودی خود اشتغالزایی
به همراه داشته است.
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پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

برگزاری دورههای آموزشی صنایعدستی در  25رشته
ع دستی و گردشگری استان اصفهان از برگزاری دورههای آموزشی صنایع دستی در  25رشته در
سرپرست معاونت صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنای 
استان خبر داد .به گزارش فارس ،جعفر جعفرصالحی اظهار کرد :این دورهها به منظور آشنایی و جذب جوانان و همچنین عالقهمندان به رشتههای مختلف صنایع
دستی و ایجاد بسته مناسب برای اشتغال و کارآفرینی و نیز حفظ ،احیا و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی مناطق مختلف استان برگزار میشود.

کاهش عرضه و گرانی جو در بازار اصفهان
نفیسه زمانینژاد

اصفهان  -خبرنگار

آن گونه که مسئوالن خبر میدهند در
کشاورزی چند ماه اخیر قیمت برخی نهادههای
اصلی از قبیل جو ،ذرت و سویا افزایش
چشمگیری یافته است .حال آنچه قابل تأمل است
آنکه این نوع از افزایش قیمتهــا در زنجیره تولید
نهایتا به مصرفکننده منتقل میشود ،چراکه با توجه
به سهم بیش از  ۷۰درصدی قیمت خوراک در قیمت
تمام شــده فراوردههای دام و طیور و آبزیان قطعاً
تغییرات نرخ این نهادهها به طور مستقیم به افزایش
قیمت محصوالت نهایی پروتئینی مانند شیر ،گوشت
و تخممرغ منجر خواهد شد.
بازگشــت تعادل به نرخ نهادهها با پایان فصل
برداشت

به گفته مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع
خوراک دام ،طیور و آبزیان ســاالنه  ۳میلیارد دالر
بابت واردات انواع نهادههای دامی تولید خوراک دام،
طیور و آبزیان اختصاص داده میشود که بیشترین
نهادههای دامی وارداتی کشــور شامل ذرت دامی،
کنجاله سویا ،جو دامی ،گندم دامی ،مواد افزودنی و
مکملهای ویتامینه است .بنابراین با توجه به واردات
این محصول واضح است که نوسانات قیمت جهانی
این محصول بر نرخ آن در داخل ایران هم تأثیرگذار
است .به عالوه آنکه عواملی چون سیاستهای داخلی
دولت ناشــی از حذف ارز مبادلهای ،افزایش تعرفه
واردات و فراهم نبودن فضای مناســب برای عرضه
محصوالت در بورس در نرخ نهادههای دامی مؤثرند.
همان طور که امســال هم بنا به این دالیل بســیار
شنیده میشود که نرخ این نهادهها با افزایش قیمت
مواجه شده است.
البته براساس آنچه مسئوالن مربوطه اظهار میکنند
از میان نهادههای دامی ،جو بــا افزایش نرخ روبهرو
شــده چون با اعمال تعرفه  5درصدی واردات جو از
ابتدای اردیبهشت و حذف ارز مرجع ،افزایش نرخ جو
از  750به  1050تومان رسیده است.
عدهای دیگر نیز با تأیید افزایش نرخ جو بیان میکنند
که افزایش قیمت این محصول به عنوان یکی از اقالم
مهم غذایی دام ،نوسانات سایر نهادهها را نیز به همراه
داشته است ،چراکه نرخ نهادههای دامی نظیر یونجه

و ذرت هم بــا افزایش  40درصــدی در بازار مواجه
شده است.
علیاکبر نجفی مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام
استان اصفهان با اشاره به عوامل مؤثر در نوسان نرخ
نهادههای دامی میگوید :وابســتگی به قیمتهای
جهانی ،وجود دالالن در بازار داخلی و سیاستهای
دولت از مؤثرترین علل رشد قیمت نهادههاست.
وی اظهار میکند :قیمت نهادههای دامی در ســال
جاری از ثبات خوبی برخوردار بوده فقط در یک ماه
اخیر در بخش جو ،با افزایش نرخ جزئی روبهرو بودیم
که آن هم به دلیل قرار گرفتن در فصل برداشت این
اتفاق افتاد ،چون براســاس سیاستهای دولت در
زمان برداشــت جو امکان فروش و عرضه آن توسط
بخشهای دولتی ممنوع است .به گفته این مسئول
هرگونه کمبودی منجر به گرانی میشود و این قانون
عرضه و تقاضاست .بنابراین با فقدان عرضه جو نیز
با کمبود و گرانی روبهرو شــدیم .امــا با اتمام فصل
برداشت جو در کلیه مناطق گرمسیری ،سردسیری
و معتدل استان ،فروش و توزیع جو توسط شرکت
پشتیبانی به صورت نقدی از محل انبارهای استان و
از طریق کارگزاران بورس قابل دریافت بوده که این
روند تأثیر بسزایی در جلوگیری
از افزایش نرخ جو درهفتههای
علل آن این سؤال مطرح
آینده خواهد داشت.
میشود که چرا ساالنه به
نجفی تصریح میکند :در سال با اتمام فصل برداشت جو در کلیه طور متوســط  ۳میلیارد
گذشته شرکت پشتیبانی دام مناطق گرمسیری ،سردسیری و دالر بابــت واردات انواع
 67هزار تن جو از کشــاورزان معتدل استان ،فروش و توزیع جو نهاد ههای دامــی تولید
خریداری کرد که در مقایســه توسط شرکت پشتیبانی به صورت خوراک دام ،طیور و آبزیان
با ســال جاری که  44هزار تن نقدی از محل انبارهای استان و اختصاص داده میشــود
بوده اســت  35درصد کاهش از طریق کارگــزاران بورس قابل در حالی کــه در صنعت
خرید داشــتهایم و این موضوع دریافت بوده کــه این روند تأثیر خوراک دام و طیور کشور
نشاندهنده کاهش سطح زیر بسزایی در جلوگیری از افزایش ظرفیتهای باالیی وجود
کشــت به دلیل مسائلی چون نرخ جو درهفتههای آینده خواهد دارد .به ویــژه نهادههای
دامی مانند کنجاله  ،جو
خشکسالی ســالهای گذشته داشت
است .وی ادامه میدهد :در سال
و سویا که امکان کشت آن
جاری در قالب  25مرکز خرید به میزان تقریبی  44در کشور فراهم است.
هزار تن از کشاورزان استان جو خریداری شده است برخی از کارشناســان بر این باورند که سود سرشار
و به همین میزان هم فروش صورت گرفته است به واردات نهادههای دامی و نبود برنامهریزی کارشناسانه
ارزش ریالی حدود  450میلیارد ریال که بیش از  90از سوی جهاد کشاورزی به عالوه فقدان تخصیص
درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است.
ارز مبادلهای جهت خرید نهــاده و نبود نقدینگی از
انتقاد از واردات نهادههای دامی
مهمترین مشکالت موجود بر سر راه صنعت تولید
گذشــته از گران شــدن نهادههای دامی و بررسی خوراک دام و طیور کشور محسوب میشوند و باعث

گرانی نهادههای دامی و کشاورزی منجر
به افزایش قیمت در همه بازارها میشود
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رأی پرونده شکاری به سود ذوبآهن صادر شد
اصفهان  -خبرنگار

سویا و ذرت از کشــورهای برزیل ،کانادا ،آرژانتین،
هندوستان ،روســیه ،اوکراین و ســایر کشورهای
آســیای میانه انجام میگیرد .به هر حال با توجه به
زیرساختهای ایجاد شــده در بخش کشاورزی و
ظرفیت مشخص در کشور عالوه بر حمایت از تولید
داخلی ،نیازمند واردات اقالم اصلی علوفهای مانند
کنجاله ،سویا ،ذرت و جو هستیم.
وی درباره تأثیر گرانی نهادهها بر افزایش نرخ اقالم
مصرفی مردم چون گوشــت قرمز در شــرایط این
چنینی میافزایــد :افزایش نرخ نهادههــا در بازار
آزاد انجام میشــود ولی قیمتگــذاری کاالهای
مورد مصرف شــهروندان توسط ســازمان حمایت
از مصرفکنندگان اســت و معمــوال اجازه چنین
گرانیهایی داده نمیشــود .اما با توجه به ســرانه
مصرف مردم کشور در بخش گوشت قرمز الزم است
که واردات این محصول پروتئینی را نیز در دستور کار
قرار دهیم .در حال حاضر حدود  800هزار تن تولید
گوشت قرمز داریم که با سرانه مصرف  11کیلوگرم
نیاز به واردات بیش از  100هزار تن گوشت در سال
وجود دارد تا بازار تنظیم شود.

در شرایطی که همه تمرکز تیم فوتبال ذوبآهن
فوتبال به حضوری پرقدرت در شهرآورد فوتبال اصفهان
معطوف شــده بود کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال رأیش را در مورد پرونده اختالف باشــگاه ذوبآهن با
رضا شکاری صادر کرد و خوشبختانه در این حکم همه اتفاقات
به سود ذوبآهن رقم خورد.
 50روز قبل شــکاری در جریان اردوی تیم ملی امید ادعای
قبلی خودش را در این باره تکرار کرد که قبل از رقابتهای جام
جهانی جوانان با روستوف قرارداد 5سالهای بسته است و رسما
بازیکن این تیم روسی به حســاب میآید .شکاری همچنین
مدعی است که با توجه به همکاری شخص مدیرعامل ذوبآهن
مشکلی با باشگاه اصفهانی ندارد .ملیپوش  ۱۹ساله تیم امید
در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که قرار بود جلسه کمیته
انضباطی برای بررسی اختالف او با ذوبآهن دهم تیرماه یعنی
مصادف با آخرین روز مرحله اول اردوی تیم ملی تشکیل شود.
رضا شــکاری که پیش از این مدعی شــده بود قبل از شروع
رقابتهای جام جهانی جوانان در کره جنوبی ،رسما با باشگاه
روستوف قرارداد بسته اســت با وجود این ادعا مصادف با آغاز
اردوهای آمادهسازی پیشفصل این تیم روسی در ایران حضور
داشت و به جای تمرینات روستوف در تمرینات تیم ملی امید
ایران شرکت میکرد .این هافبک که با وجود باقی ماندن یک
فصل از مدت قــراردادش با ذوبآهن ماههاســت که دیگر با
سبزپوشــان اصفهانی تمرین نمیکند ســرانجام اوایل هفته
گذشته خاک ایران را به مقصد روسیه ترک کرد.
با اینکه  5هفته از آغاز رقابتهای لیگ برتر روســیه ســپری
شده اما پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی فوتبال این کشور تا
 15روز دیگر باز است .باید دید این بازیکن جوان و پرسروصدا
در این مدت رسماً بازیکن روستوف خواهد شد و جدیدترین
لژیونر فوتبال ایران لقب خواهد گرفت یا تعهدش به ذوبآهن
همچنان مانع انتقال او به روســتوف خواهد شد .این حکم در
حالی صادر شده اســت که در این مدت اختالفات رسانهای
زیادی بین باشگاه ذوبآهن و رضا شکاری وجود داشت و حتی
یک بار هم این بازیکن جوان با حضور در باشــگاه ذوبآهن از
سعید آذری معذرتخواهی کرد ولی باز هم مشکالت حل نشد.
باشگاه روستوف حتی به باشگاه ذوبآهن نامه زد ولی بر سر
مسائل مالی توافق انجام نشد .بنا بر گفته خود این بازیکن در
قرارداد شکاری آمده است که در ازای پرداخت  100هزار دالر

پول رضایتنامه میتواند جدا شود اما باشگاه حاال پول بیشتری
میخواهد .به هر حال ذوبآهــن از این انتقال حق خودش را
میخواهد و ممکن اســت این مبلغ به  2میلیــارد تومان هم
برسد .به هر حال ذوبآهن برای این بازیکن زحمت کشیده و
در اوضاع اقتصادی فعلی پولی که از جابهجایی رضا شــکاری
نصیب باشگاه ذوبآهن میشــود آنقدر زیاد است که بتواند
بخشی از مشکالت این تیم را حل کند.
در حقیقت سیاست فوتبال ذوبآهن در دوران مدیریت سعید
آذری بر همین اصل استوار بوده که ذوبآهن از تیمهای پایه
خودش بازیکن به بزرگســاالن معرفی میکنــد و بعد هم با
پرورش استعداد این بازیکنان امکان حضورشان در باشگاههایی
را فراهم میکنــد که حاضرند برای خریــد آن بازیکنان پول
بدهند .همین امروز بازیکنانی مثل محســن مسلمان ،محمد
قاضی ،شهاب گردان و کیوان امرایی دستپرورده ذوبآهن
هستند که در این باشــگاه چهره شدند و اکنون جایگاه بسیار
خوبی در لیگ برتر فوتبال ایران دارند.

ذوبآهن روی سکوی سوم دو و میدانی

پهپاد خورشیدی با قابلیت فرود و پرواز از سطح آب

دو و میدانی به عنوان یک رشــته مادر و البته مدالآور در ســالهای اخیر تحت
حمایت باشگاه ذوبآهن قرار داشته و همراه با رشد دو و میدانیکاران ایرانی ،نام
این رشته در ورزش اصفهان هم مطرح شده است .به گزارش همشهری ،در پایان
مرحله نخست از بیست و یکمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای
کشور که با شرکت  ۲۵۰ورزشکار در قالب  ۱۰تیم باشــگاهی روزهای دوشنبه
و سهشنبه  ۲۳و  ۲۴مردادماه در ورزشــگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد ،تیم
آسانپرداخت که نخستین تجربه خود را در قالب باشگاه حامی دو و میدانیکاران
تجربه میکرد ،با کسب  ۲۱۷امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.
تیم نفت تهران با  190/5امتیاز نایبقهرمان شد و ذوبآهن اصفهان نیز با 180/5
امتیاز بر سکوی سوم ایســتاد .تیمهای مقاومت ،عقاب نیروی هوایی ،شهرداری
تبریز ،سازمان فضای سبز بوشهر ،زعفران مختارزاده ،ســتارگان قومس و اداره
بهداشت نیروی هوایی به عنوانهای چهارم تا دهم دست یافتند.
در چنین محیطی بسیار کارآمد و سودمند باشد .در حال
حاضر این پهپاد مراحل اول تست و طراحی را پشت سر
گذاشته است و باید برای عرضه نمونه تکمیلشده آن
صبر کرد.

رئیس هیات هاکی  6شهریور مشخص میشود

رشته هاکی در ایران به لطف ثباتی که در چند سال اخیر در رده ملی تجربه کرده
است ،در سطح جهان حرفهای زیادی برای گفتن دارد و تیم هاکی داخل سالن
ما یکی از قطبهای این رشته اســت .از طرف دیگر ،این مساله باعث خواهد شد
میزان جذب افراد به این رشته زیاد شود و اصفهان میتواند در این قسمت موفق
عمل کند.
به گزارش همشهری ،سرانجام تکلیف هیات هاکی استان اصفهان مشخص شد و
مجمع انتخاباتی آن قرار است روز دوشنبه  ۶شهریورماه با رقابت  ۲کاندیدا برگزار
شود .عبدالحمید جمالی و پژمان سلطانی  2کاندیدای تأیید صالحیت شده برای
شرکت در انتخابات هیأت هاکی استان اصفهان هســتند که باید برای بر عهده
گرفتن مسئولیت این هیأت ،ششم شهریورماه با یکدیگر به رقابت بپردازند.
پیش از این ،مجید معین مســئولیت هیأت هاکی اســتان اصفهــان را بر عهده
داشت که دوره ریاست او دیماه  ۹۴به پایان رسید .با وجود بیش از  4بار ثبتنام
از کاندیداهای این هیات و تأیید صالحیت ایــن افراد ،برگزاری مجمع انتخاباتی
هیأت هاکی اســتان به دالیل مختلف و نامشخص لغو شد و در این مدت هیأت با
سرپرست اداره میشد.
در حال حاضر هیأت هاکی استان اصفهان توســط عبدالحمید جمالی به عنوان
سرپرست اداره میشود.

 3اصفهانی به اردوی تیم ملی شنا رسیدند

شنای ایران با وجود اینکه در ســطح قاره آســیا چندان مطرح نیست و تنها به
رکوردشکنی ورزشکارانمان دلخوش هستیم ولی اصفهانیها در تالشند شانس
بیشتری برای حضور در اردوی تیم ملی پیدا کنند .به گزارش همشهری ،اسامی
شناگران اعزامی به مسابقات بازیهای داخل سالن آسیا (ترکمنستان  )۲۰۱۷و
ردههای سنی قهرمانی آسیا (ازبکستان  )۲۰۱۷اعالم شد.
ایران برای حضور پرقدرت در مسابقات بازیهای داخل سالن آسیا (ترکمنستان
 )۲۰۱۷و مسابقات ردههای سنی قهرمانی آسیا (ازبکســتان  )۲۰۱۷در اردوی
آمادهسازی به سر میبرد .مسابقات بازیهای داخل سالن آسیا  ۳۱شهریور تا سوم
مهر  ۱۳۹۶به میزبانی ترکمنستان و همچنین مسابقات ردههای سنی قهرمانی
آسیا نیز  ۱۵تا  ۲۶شهریور در ازبکستان برگزار میشود.
تیم ملی بذرای اعزام به مســابقات ازبکستان شــامل جمال چاوشیفر ،علیرضا
یاوری ،متین سهران (هر  3از اصفهان) مهدی انصاری ،سینا غالمپور ،آریا نسیمی
شاد ،علی فتحی ،بنیامین قرهحسنلو ،امیرعباس امراللهی ،علیرضا امینزمردی،
متین بالسینی ،سامان قپانوری و علی رشیدی است .جمال چاووشیفر  ،علیرضا
یاوری (هر  2از اصفهان) ،فرشاد کرمی ،مهدی انصاری ، ،بنیامین قرهحسنلو ،سینا
غالمپور ،آریا نسیمی شاد ،علیرضا یاوری ،محسن مهماننواز و سروش قندچی نیز
شناگران شرکتکننده در مسابقات ترکمنستان هستند.
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قلعهنویی :در زدن ضربههای
آخر بیدقت بودیم
امیر قلعهنویی ســرمربی ذوبآهن به نوعی بدشانس هم
بود که در روزی تیمش را به دیدار ســپاهان فرســتاد که
طالییپوشــان به دلیل نتایج نهچندان خوب در بازیهای
قبلی انگیزه بسیار زیادی برای شکست حریف خودشان
داشتند .در نهایت همین اتفاق افتاد و سپاهان توانست با 2
گل در مقابل حریف به برتری دست پیدا کند تا اولین باخت
لیگ هفدهم در کارنامه قلعهنویی به ثبت برسد .سرمربی
ذوبآهن بعد از پایان این بازی پاسخگوی سؤاالت خبرنگار
همشهری بود.
شما قبل از این هم ســابقه حضور در شهرآورد
فوتبال اصفهان را داشتید ،نظرتان در مورد بازی هفته چهارم
 2تیم اصفهانی چیست؟

هر 2تیم نمایش بسیار خوبی داشتند و فکر میکنم که تماشاگران
از دیدن این فوتبال زیبا لذت بردند .من این مسأله را به فوتبال
اصفهان تبریک میگویم .در شهرآوردهای زیادی به عنوان مربی
و بازیکن حضور داشتهام ولی جوی که این  2تیم درست کردند
بسیار زیبا بود.

رأی به سود ذوبآهن

با تالش و پیگیری مدیریت و بخش حقوقی باشــگاه فرهنگی
ـ ورزشــی ذوبآهن اصفهان در ارتباط با پرونده رضا شکاری
بازیکن جــوان تیم فوتبــال ذوبآهن که بــدون هماهنگی
ضمن ترک اردو و تمرینات تیم فوتبال ذوبآهن اقداماتی را
برای پیوستن به تیم روســتوف روسیه انجام داده بود ،کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اســامی ایران حکم
قطعی خود را پس از گــذر از مراحل تجدیدنظرخواهی صادر
کرد .در این حکم آمده است« :در خصوص تجدیدنظرخواهی
ویژه باشگاه ذوبآهن اصفهان نســبت به رأی قطعی شماره
 ۱۳۶مــورخ  96/2/18این کمیته راجعبه موضوع شــکایت
آن باشگاه به طرفیت آقای رضا شکاری با توجه به مفاد اوراق
پرونده و اظهارات نمایندگان باشــگاه ذوبآهن در جلســه
مورخ  96/4/11مبنی بر اینکه بازیکن مذکور (رضا شکاری)
کماکان تحت قرارداد باشگاه ذوبآهن است و اگر میخواهد
از باشگاه جدا شود و به تیم دیگری بپیوندد ،باید مطابق مفاد
قرارداد فیمابین عمل کند و با توجه به اظهارات صریح نماینده
بازیکن (آقای ابراهیمی) که اظهار داشته اگر آقای رضا شکاری
به عنوان بازیکن تمرینات باشگاه را ترک کرده باید با ضوابط
داخلی باشــگاه با او رفتار شــود و از طرفی تاکنون نیز به تیم
دیگری از جمله روستوف روسیه هم نپیوسته است تا غرامتی
بدهد و با توجه بــه اینکه طرفین امــکان تراضی یا مذاکرات
سازش را مطرح کردند و نهایتا باشگاه ذوبآهن اصفهان اعالم

منهای فوتبال

هواپیما مسیر مســتقیم را با سرعت مناسب طی کند،
میتواند یک قدم بلند در پیشــرفت فنــاوری پهپادها
محسوب شود.
محققان کانادایی در دانشگاه «شــربروک» مکانیسم
جالبی برای نحوه عملکرد این پهپاد طراحی کردهاند که
شاهکلید آن چرخش و زاویهدار شدن موتور و پروانه این
پهپاد است .زمانی که پهپاد روی سطح آب قرار دارد ،این
بخش با زاویه  90درجه نسبت به وضعیت معمول قرار
میگیرد و با شــروع چرخش پروانه ،پهپاد همزمان در
جهت جلو و باال به حرکت درمیآید و با سرعت گرفتن،
از سطح آب جدا میشود و به پرواز درمیآید .این پهپاد
از جنس فیبر کربن و پلیاســتایرن ساخته شده است.
حدود  9درصد از مساحت  10میلیون کیلومتر مربعی
کانادا از دریاچه تشکیل شده است و این پهپاد میتواند

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

اصفهان

بازگشت ستاره جوان فوتبال ایران به اصفهان

تازههای علم

محققان کانادایی یک پهپاد خورشیدی ساختهاند که
میتواند روی سطح آب فرود آید و مجددا پس از شارژ
شدن پرواز کند.
به گزارش ایســنا ،پهپادهای با بالهــای ثابت بهتر از
پهپادهای چند ملخی میتوانند پرواز کنند و همچنین
برای مسافتهای طوالنیتر مناسب هستند ،اما نقطه
ضعف آنها این اســت که باید فضای مناسبی برای بلند
شدن از زمین داشته باشند .گروهی از محققان کانادایی
پهپادی طراحی کردهاند که میتواند با این مشــکل تا
حدودی مقابله کنــد .این پهپاد کــه در بالهای آن از
سلولهای خورشیدی استفاده شــده ،انرژی خود را از
نور خورشید میگیرد و میتواند روی سطح آب نیز فرود
آید و مجددا پرواز کند .مطمئنا پهپادی که بتواند مانند
بالگرد به صورت عمودی پــرواز کند و همچنین مانند

حادثه رانندگی در جاده اصفهان  -نایین  5مصدوم بر جا گذاشت
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در مسیر اصفهان به نایین در فرعی زفره به مصدوم شدن  5سرنشین آن منجر شد.
عباس عابدی مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان به ایرنا گفت :در این حادثه  3زن و  2مرد مصدوم
شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به بیمارستان آیتاهلل کاشانی شهر اصفهان انتقال یافتند.

نوید دانازاده

وابســتگی ما در واردات این محصول شده است .از
طرفی زمانی که به واردات این محصول وابستهایم
با افزایش نرخ جهانی نهادههــای دامی ،قیمت این
محصول در داخل هم باال مــیرود حال با توجه به
اینکه حدود  70درصد از بهای تمام شــده شــیر و
گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل میدهد
در صورتی که نرخ خوراک دام کاهش یا افزایش یابد
میتوان شاهد تغییر قابل مالحظهای در هزینههای
تولید بود و این نوسان هزینههای تولید نیز به طور
مستقیم بر قیمت کاالهایی همچون گوشت قرمز
و ســفید تأثیرگذار خواهد بود .به طوری که عنوان
میشود گرانی نهادههای دامی بازار گوشت را وارد
شوک اقتصادی میکند و اگر جلوی گرانی واردات
نهادههای دامی گرفته نشــود ،بدون تردید گرانی
افسارگسیخته گوشت را در بازار شاهد خواهیم بود.
نجفی در این مورد میگوید :در دهههای  70و 80
رشد توسعه بخش کشاورزی با سرعت همراه بود و این
موضوع خود را در بخش طیور بیشتر نشان میداد .به
همین دلیل از همان زمان نیاز به واردات بیشــتری
حس شد به صورتی که هر ســال واردات کنجاله،
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کرد که هیچ تراضی و سازشــی صورت نگرفته است ،کمیته
انضباطی مستندا به ماده  ۳۰آییننامه انضباطی و مفاد قرارداد
فیمابین ،بازیکن مذکور را کماکان متعلق به باشگاه ذوبآهن
دانســته و نامبرده را مکلف به رعایت مفاد قرارداد فیمابین
میکند .اما در خصوص خسارت مادی حاصل از رفتار بازیکن
و یا تنبیه انضباطی ایشــان به جهت احتمال فسخ غیرموجه،
چون جدایی آقای رضا شکاری از باشگاه ذوبآهن و پیوستن
او به تیم جدیدش محقق نشده ،لذا کمیته انضباطی با تکلیفی
مواجه نیســت .این رأی قطعی اســت» .بدینترتیب با اعالم
رسمی رأی قطعی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال
کشور ،رضا شکاری همچنان بازیکن ذوبآهن محسوب شده
و هرگونه جدایی وی منوط به رضایتنامه باشــگاه ذوبآهن
است.
شکاری در مسیر سردار

روسها در شــرایطی بازار فوتبال ایران را هدف قرار دادهاند
که در این چند سال گذشــته بازیکنان جوانی از فوتبال ما به
روسیه رفتهاند و در لیگ این کشور بازی میکنند .شروع این
روند با سردار آزمون بود که در تیم ملی جوانان چهره شد اما در
سپاهان به بازی گرفته نمیشد .او بعد از حضور در روبینکازان
و چهره شدن در این تیم به روستوف رفت و باشگاه روستوف

گفت و گو
کرانچار :سپاهان بعد از تعطیالت لیگ
هماهنگتر میشود
زالتکو کرانچار کروات خوشحالترین مرد در استادیوم فوالدشهر بود که بعد از 3
هفته ناکامی سرانجام توانست با تیمش در یک بازی مهم به پیروزی دست پیدا کند.
سرمربی کروات سپاهان که به خاطر عدم موفقیت در مسابقات قبلی تحت فشار
قرار گرفته بود ،توانست اولین باخت را در لیگ به ذوبآهن تحمیل کند و با این برد
به هفتههای آینده امیدوار شود .کرانچار در پایان بازی تیمش در مقابل ذوبآهن
در گفتوگو با همشهری از دالیل برتری تیمش صحبت کرد.
سرانجام طلسم ناکامیهای ســپاهان شکست و شما به پیروزی
رسیدید .دلیل کسب این برد را چه میدانید؟

در بخشهای ابتدایی مسابقه خوب بودیم ولی ذوبآهن بعد از آن بازی را به نفع
خود برگرداند و توانســت با گرفتن چند خطا در کنارههای زمین خطراتی را روی
دروازه ما ایجاد کند و این نزدیکترین اســلحهای بود که ذوبآهن داشت .بین 2
نیمه با بازیکنان صحبت کردم و از آنها خواستم اطراف محوطه جریمه خطا نکنند
و به جز چند شانس ،ذوبآهن موقعیت آنچنانی نداشت.
هواداران سپاهان هم از برد تیمشان خوشحال شدند .چه صحبتی
در مورد آنها دارید؟

هواداران با حضور خودشــان حمایت کاملی از تیم ما انجام دادند و خوشــبختانه
توانســتیم آنها را که برای تماشــای این دیدار از اصفهان به ورزشگاه فوالدشهر
آمده بودند ،سربلند کنیم .برای کسب یک نتیجه خوب به این بازی آمده بودیم و
خوشبختانه توانستیم برنده میدان شویم.

موافقید که لی اولیویرای برزیلی دروازهبان شما روز خوبی را پشت
سر گذاشت؟

هر بازیکن باید وظایف خودش را به نحو احســن انجام دهد .در  ۶بازی آخر فصل
گذشته که به سپاهان آمدم ،متوجه روند رو به رشد اولیویرا شدم و به همین خاطر
خواستم او در تیم حفظ شود .در بازیهای قبلی به خاطر عدم حضور لی کمی ضربه
خوردیم ولی او بسیار خوش درخشید .البته این را هم نباید فراموش کرد که ما در
بازیهای قبلی  2دروازهبان رو کردیم که نشان دادند میتوانند برای سالها دروازه
سپاهان را بیمه کنند.
شــما در مقابل ذوبآهن از مروان حســین هم استفاده کردید.
عملکرد او چطور بود؟

او  5روز است به ما ملحق شده و خستگی سفر با او اســت .مروان پس از آمدن به
ایران معاینات پزشــکی را انجام داده و تعداد جلسات تمرینی کافی با تیم نداشته
است .حضور او در خط حمله به ما کمک میکند میرزایی ،ساسان انصاری ،جالل
علیمحمدی و مهرداد محمدی خطرناکتر ظاهر شوند اما همه بازیکنان باید تأثیر
خود را در زمین نشان دهند.
بازی بعدی تیم شما در مقابل سپیدرود رشت برگزار میشود .در
مورد این بازی چه نظری دارید؟

در هفتههای اخیر ،حتی در زمان اردوی آمادهســازی ،بازیکنان خارجی را جذب
کردیم .در همان زمان به ملیپوشان استراحت دادیم و به همین دلیل نتوانستیم
همسانسازی مناسبی برای بازیکنان داشته باشیم .مســابقه با سپیدرود رشت
میتواند ما را به جلو ببرد اما پس از  2بازی تیم ملی میتوانیم تمام نفرات تیم را از
نظر تاکتیکی و هماهنگی به سطح یکسانی برسانیم.

وضعیت جذب علی کریمی به کجا کشیده شد و آیا این بازیکن به
سپاهان اضافه میشود؟

در دوره قبلی که در ســپاهان بودم ،کریمی به اصرار من به تیم اضافه شد و در کار
خودش استمرار داشت .زمانی هم که به دیناموزاگرب پیوستم ،او قبل از من به این
تیم رفته بود و من خواستم در تیم حفظ شود .بعد از جدایی من از دینامو ،کریمی به
صورت قرضی به تیم دیگری رفت ولی به نفعش است که به سپاهان بیاید.

برای او  13میلیون یورو قیمت گذاشته است.
اگر سپاهان از این بازیکن استفاده میکرد صاحب یک سرمایه
 13میلیون یورویی بود .البته گفته میشــود که ســردار از
التزیوی ایتالیا هم پیشنهاد دارد که این خودش اتفاق بزرگی
است .از طرف دیگر میالد محمدی و سعید عزتاللهی هم 2
بازیکن دیگر ایرانیاند که در حال حاضر سابقه بازی در لیگ
روســیه را دارند و در این بین طبیعی است که بازیکنی مثل
رضا شکاری هوای حضور در فوتبال این کشور به سرش بزند.
البته بعید به نظر میرســد که با توجه به شــرایط فعلی امیر
قلعهنویی اصراری برای استفاده از شــکاری داشته باشد ،اما
باشگاه ذوبآهن قبل از این هم نشــان داده بود که در زمینه
گرفتن حق رشد و پرداختن به موضوعات حقوقی تجربه بسیار
زیادی دارد و این حکم شکاری را مجبور خواهد کرد تا از کانال
ذوبآهن به فوتبال اروپا ترانسفر شود .در این میان گفته شده
کارلوس کیروش ســرمربی پرتغالی تیم ملی هم نســبت به
نفراتی که در خارج از ایران بــازی میکنند نگاه خاصی دارد
و شــاید این موضوع هم یکی از دالیل رفتن شکاری به کشور
روســیه بوده تا از این طریق در فوتبال ایران بیشتر به چشم
بیاید ،اما امروز این اتفاق در صورتی عملی میشود که شکاری
بتواند رضایت باشــگاه ذوبآهن را جلب کند و بعد از این تیم
جدا شود.

ببازید؟

فکرش را میکردید با نتیجه  2بر صفر به سپاهان

این اتفاقات در فوتبال طبیعی اســت ولی ما تیممان را برای برد
به زمین فرستاده بودیم .به ســپاهان بابت این  3امتیاز تبریک
میگویم .وقتی تک به تک تبریزی گل نشد قانون نانوشته فوتبال
اجرا شد .زمانی که گل نزنی گل دریافت خواهی کرد که همین
اتفاق هم افتاد و سپاهان توانست به برد برسد.
از نظر شما بهترین بازیکن زمین چه کسی بود؟

دروازهبان برزیلی سپاهان روز خوبی داشــت و در چند مرحله
توپهای خوبی را از بازیکنان ما مهار کرد .موقعیتهای بســیار
خوبی داشتیم و ســپاهان هم از موقعیتهای خوبی برخوردار
بود ،اما متأسفانه از موقعیتهایمان اســتفاده نکردیم و بازی را
واگذار کردیم.
با این شکست فکر میکنید مشکل اصلی تیم شما
از کجاست؟

امسال ذوبآهن تیم خوبی اســت و بازیکنان اثرگذار زیادی در
اختیار دارد .متأسفانه در زدن ضربات آخر بیدقت هستیم .هفته
گذشته نیز در بازی مقابل پیکان میتوانستیم برنده باشیم ،اما دو،
سه موقعیت بسیار خوب را از دست دادیم .امسال تیم خیلی خوبی
داریم و میتوانیم نتایج خیلی خوبی کسب کنیم .در ابتدای فصل
 2دغدغه داشتم که یکی مهاجم نوک و هدف بود و دومی دفاع
چپ و سعی کردیم که این نقاط را پوشش دهیم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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امامزاده میرحمزه بنای شاخص محله تاریخی پایین دروازه است که به اندازه کافی شناخته شده نیست
مهرداد موسوی خوانساری

اصفهان  -خبرنگار

« ...عالوه بر اســتخوانها که روی
میراث زمین همه جا افتاده اســت ،چند
سنگ قبر بزرگ یکپارچه نیز در این
اراضی هنوز افتاده است .از جمله سنگ بزرگی
اســت متعلق به قرن دهم هجری ...چند پارچه
سنگ مرمر عالی هم دیده شد که زیر خاک رفته
گوشههای آنها نمایان اســت .خواندنش ممکن
نشد» .این گزارش عجیب را استاد جالل همایی
در ســال  1333خورشــیدی دربــاره یکی از
قبرستانهای قدیمی اصفهان نوشته که امروزه
دیگر وجود ندارد .در همان زمان نیز قبرســتان
شــاه میرحمزه نفسهای آخرش را میکشید و
تنها  2بقعه نیمهمخروبه و یک امامزاده از آن باقی
مانده بود .از این بقعهها امروزه نشــانی در دست
نیســت ولی امامزاده میرحمزه پابرجاست و به
عنوان تنها بازمانده این قبرستان بزرگ در شمال
شرقی اصفهان حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
یک محله باستانی ،یک قبرستان قدیمی

اصفهان پیش از اسالم که با نام «جی» شناخته
میشد بیشتر در محدوده امروزی پل شهرستان
گســترده بــود .این شــهرک باســتانی دارای
روستاهای زیادی بوده است .یکی از این روستاها
را «فرسان» میگفتهاند .فرسان چسبیده به شهر
یهودیه یا جوباره امروزی در محل کنونی خیابان
سروش و چهارراه عسگریه بوده است.
این بخش پس از گسترش شهر اصفهان در دوره
اسالمی ،باروی قدیم شهر و دروازههای ورودی
اصفهان در بخش شرقی تا منتهیالیه جوباره را
در بر میگرفته است بنابراین زمینهای فرسان
بیرون از بارو و دروازه شــهر قرار داشــتهاند .به
همین دلیل هم این محله تا همین امروز به پایین
دروازه معروف است.
تاریخچه دقیقی برای این محله در دست نیست
اما قبرســتان تاریخــی آن که تــا همین چند
دهه پیش هم باقی بوده ،اگر تخریب نمیشــد،

میتوانست اطالعات ارزشــمندی درباره تاریخ
این منطقه پیش روی ما بگذارد.
استاد جالل همایی که این قبرستان را از نزدیک
دیده بود ،درباره آن مینویسد ...« :چون در این
قبرستان رو به قبله میایستی ،دست راست مناره
چهلدختران و مناره ساربان خودنمایی میکنند
و دست چپ کوههای گورت و خوراسگان دیده
میشود و جلو رو صحاری سرسبز پایین دروازه و
پشت سر مناره طوقچی (باقوشخانه) عرض اندام
میکند که از پشــت درختان سر کشیده است
و خیابان شــمالی و جنوبی دور شهر موسوم به
خیابان سروش که از حوالی دروازه طوقچی است
تا فلکه احمدآباد از کنار این قبرستان گذشته و
قسمتی از آن را در جاده انداخته است .باقی نیز
به کلی از بین رفته و زمین آن را بنای دبیرستان
دولتی مسطح و هموار کرده اند».
همایی در ادامه از  3مجموعــه باقیمانده از این
قبرســتان یاد میکند؛ امامزاده شاه میرحمزه،
مقبره خواجه سعد (یا سعید) و بقعه پیر غیبی.
قبرســتان میرحمزه در ســال  1333شمسی
توسط شهرداری وقت خراب و خیابان سروش و
دانشسرای کشاورزی (هنرستان سروش امروزی)
به جای آن ســاخته میشــود 10 .سال بعد هم
درمانگاه عســکریه در این زمینها بنا میشود و
آثار قبرســتان کال از میان میرود .امروز هم ،با
خاکبرداری عظیمی کــه مقابل امامزاده صورت
گرفته ،بخشــی از صحن این مجموعه کامال از
بین رفته و تنها یک شیر سنگی از این قبرستان
تاریخی بر جای مانده است.
یکی از مشهورترین کسانی که در این قبرستان
مدفون بود حکیم شفایی ،حکیم و شاعر معروف
دربار شــاهعباس صفوی بود .عباس بهشتیان،
اصفهانشناس ،سنگ قبر حکیم شفایی را که به
عنوان مصالح در دیوار هنرستان سروش به کار
رفته بود ،کشف کرد اما امروز از همین سنگ قبر
هم اثری نیست.
چشماندازهای از دست رفته

در دوره سلجوقیان مناطق اطراف جوباره رونق

زیادی داشــتهاند ،اما امروزه از آثــار آن دوره و
دورههای پس از آن دیگر چندان خبری نیست.
تنها امامزاده میرحمزه باقی مانده و اینســوتر
مناره چهلدختران که بهدرستی معلوم نیست
به چه بنایی وابســته بوده اســت .در فاصله این
 2بنای تاریخی اما تا دهه  30خورشــیدی هنوز
چند بقعــه تاریخی بر جای بود .یکــی از آنها به
بقعه پیر غیبی مشهور بوده که اسکلت بنا از دوره
ســلجوقیان برجای بوده است .همایی در وصف
این مقبره مینویسد« :بقعهای است مخروبه به
اسلوب بناهای ســلجوقی که در اراضی خوش
صحرا نزدیک مناره چهلدختران ...واقع شده و
پیداســت که از قدیم بنای خشت و گِل بوده که
چهار طرفش درب مدخل داشته و روی آن طاق
گنبدی بوده اســت .بقعه پیر غیبی نزدیک شاه
میرحمزه و خواجه سعید است و ظاهرا همه سه
بنا در قبرســتان قدیمی بوده که جاده دور شهر
مابین آنها را جدا کرده» .مقبره خواجه سعید (یا
سعد) هم در نزدیکی خود امامزاده میرحمزه بوده:
« ...بیرون محله جوباره نزدیک شــاه میرحمزه
عمارات سلجوقی است مخروبه که آن را مقبره
خواجه سعید یا خواجه ســعد میگویند .قبر به
صورت سکویی است خشت و گِلی که هیچ سنگ
لوح و نوشــتهای ندارد و بقعه مجلل آن به کلی
خراب شده و قسمتی از دیوارهای اطرافش باقی
است .در قسمت باالی ســر قبر اسکله عمارتی
است خشت و گلی شــبیه گنبد خاکی مسجد
جامع که تا چندی قبل طاق گنبدی آن موجود
بود و جمعی در آن مشغول شماعی و روغنگیری
بودند که چون بوی گداز پیــه و صابون متعفن
است برای اجتناب از اذیت مردمان به این موضع
خارج شهر آمده بودند .روزگاری هم شکارچیان
اینجا شکار کبوتر میکردند برای اینکه صورت
برج کبوتر داشــت و کبوترها اینجا زیاد بودند.
فعال (شــهریور  1333ه .ش) طاق خراب شده
و پایههای عمارت استیل ســلجوقی هنوز باقی
است .سابقا صحن و حوض و چاه و منبع و مرافق
مفصلی داشت که همه از بین رفته و فقط اسکلت
مخروبهای بر جا مانده است» .استاد همایی در این

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

،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].

خیابان کمعرض

در محله زینبیه خیابان کمعرض دوباندهای وجود دارد که خودروهای بسیاری در
آن تردد میکنند .با توجه ب ه اینکه دراین خیابان مغازهها و فروشگاههای زیادی
وجود دارد و مردم برای خرید تردد میکنند ،ممکن است با ماشینها برخورد
کنند و تصادفی رخ دهد .اگراین خیابان با مانعی جداسازی شود ،رفت و برگشت
خودروها به سهولت انجام میشود و خطر کمتری برای ساکنان به وجود میآید.
حسن جوریان  -شهروند اصفهانی

تعداد اتوبوسها کم است

میان فرضیه مهمی را مطرح میکند« :گاهی به
ذهن بنده خلجان کرده که نکند همینجا مقبره
خواجه نظامالملک باشد که به اشتباه دل بیتی
(دارالبطیخ) را نشــان میدهند» .چون خواجه
نظام الملک به وسیله فداییان اسماعیلی به قتل
رسیده معموال از واژه خواج ه سعید برای نامیدن
وی استفاده میشده است.
امامزادهای بیرون دروازههای شهر

در محله پاییــن دروازه ،امامزاده میرحمزه جزو
شاخصترین بناهای تاریخی محسوب میشود؛
یــک امامزاده خــاص چون نه گنبــدش مانند
گنبدهای مشــهور صفاهان غرق کاشــیهای
فیروزهای است و نه گلدستههایش سر به آسمان
کشــیده اســت .یک بنای آجری فرســوده که
حریم تاریخیاش از هر طــرف مورد هجوم قرار
گرفته است .امامزاده حتی راه ورود مستقل هم
ندارد .بلکه برای رســیدن به صحن آن باید از در
هنرستان سروش که دیوار به دیوار آن قرار دارد،
وارد شد.
صحن امامزاده تقریبا به طور کامل از بین رفته و
به یک گودال عمیق تبدیل شده است؛ گودالی که
البد برای احداث یک ساختمان بزرگ اینگونه
حفر شده است .در حیاط چند متری باقیمانده

امامزاده تنها یک شیر سنگی به چشم میخورد؛
یک نشــانه از روزگار سپریشــده این امامزاده
قدیمــی .اوضاع امامزاده دســتکم در دهه 30
خورشیدی با امروز متفاوت بوده است.
همایی مینویسد ...« :طاق گنبدی خشت و گِلی
دارد و به تازگی زیر گنبد را ســفیدکاری کرده و
اشــعاری از ترکیببند معروف محتشم به خط
نســتعلیق روی گچ کتیبه کردهاند ...در سکوی
مدخل و اطراف رواق داخل و صحن و ایوانهای
اطرافش مملو است از سنگهای قبور که معلوم
نیســت از کجا آورده و جزو مصالح کار کردهاند.
تاریخ این نوع سنگها غالبا مربوط است به قرن
 12هجری ...از داالن مسقف که دو طرفش ایوان
اســت داخل صحن کوچک و ظریف میشوی،
نزدیک مدخل صحن شیر سنگی کوچکی است
با قالده و شمشــیر که معلوم میشــود پهلوان
شــهید زیر آن به خاک رفته اســت ....اما خود
بقعه ...وسیع و مجلل اســت که تغییرات تازه در
آن شده اســت ...در وســط بقعه ضریح مشبک
چوبی است ...در وسط ضریح سکوی قبر است که
بدنه آن کاشیپوش است و هیچ نوشتهای ندارد.
در داخل بقعه قبر وی است که الواح مجلل دارد
با کف زمین هموار .شــخص معروفی را در میان
آنها نیافتم».

اتوبوسهای خط واحد خیلی دیر به دیر به خیابان میرزاطاهر میرسند و همین
موضوع باعث شده است بسیاری از ســاکناناین خیابان با مشکل مواجه شوند.
از سازمان اتوبوسرانی درخواست میشود اتوبوسهای بیشتری را بهاین مسیر
اختصاص دهند.
دانیال بافقی  -شهروند اصفهانی

مشکالت جادهای

جاده کوشک دستاندازهای بسیاری دارد به طوری که خودروهایی که ازاین
محل عبور میکنند ،استهالک بیشتری پیدا میکنند .آسفالت خیابان خراب
است و همین موضوع باعث میشود خودروها با مشکل مواجه شوند.
سروش عبدی  -شهروند اصفهانی

توقف نا بجای تاکسی ها

چهارراه آپادانا جایی اســت برای تجمع تاکســیهایی که دقیقا سر پیچ این
خیابان توقف میکنند .رانندگان این تاکسیها اصال حاضر نیستند کمی جلوتر
بایستند و بیش از  10تاکسی پشت سر هم سر تا سر خیابان را بسته اند .با آمدن
تاکسیهای اینترنتی تعداد مسافران آنها هم کم شده ولی بازهم حاضر نیستند
در طول مسیر مسافر سوار کنند و فقط میخواهند با  5مسافر از ایستگاه حرکت
کنند.
ایمان فاتحی -شهروند اصفهانی

مصلی و ترافیک

با برپا شدن نماز جمعه وضعیت خیابان فرایبورگ و اطراف آن از شدت ترافیک و
حجم خودروهای سرازیر شده به این خیابان دیدنی است .البته مجموعه گلستان
شهدا نیز به همین شکل است .خواشمندیم مسئوالن به فکر جای پارک باشند
و زندگی ما را بیش از این تحت تاثیر ترافیک قرار ندهند.
الله ضیایی -شهروند اصفهانی

خطبه

شهادت حججی تنفر مردم از داعشیان را نشان داد
نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه اصفهان گفت :با شهادت
شهید حججی مردم تنفر خود را
از داعشیان نشان دادند .این در
حالی بود که هنری کیسینجر به
ترامپ نصیحت کرد ،اگر بخواهیم
ایران در خاورمیانه نفوذ نداشته
باشد باید داعش را حفظ کرد .به
گزارش ایسنا ،آیتاهلل سیدیوسف

گلپایگان

طباطبایینژاد در خطبههای نماز
جمعه این هفتــه اصفهان اظهار
کرد :طبق روایــات بزرگترین
دشمن انسان نفس امارهای است
که در کالبد بدن قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در اســتان با
بیان اینکه خداوند انسانها را با
خوبیها و بدیها امتحان میکند،
ادامه داد :خداوند انسانها را به

پایداری و استقامت مردم سبب
دوام و قوام نظام است

امام جمعه گلپایگان گفــت :چنانچه
مردم یک جامعهای از حکومت خود فاصله بگیرند و از
سردمداران آن حکومت دلسرد و مأیوس شوند ،قطعأ
نظام حاکم بر آن کشور با یک فتنه و آشوب خیابانی
از هم پاشیده میشود.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم محمد عالءالدینی در
خطبههای نماز جمعه گلپایگان اظهار کرد :در سال
 32حکومت پهلوی در حال ســقوط بود ،اما توسط
آمریکاییها دوباره قدرت گرفت و توانست  25سال
دیگر بر کشور ما حکومت کند.
وی با بیان اینکه کودتای آمریکا منجر به سقوط دولت
مصدق شــد ،گفت :با عبرتآموزی میتوان نتیجه
گرفت که اعتماد به آمریکا همواره به ســقوط منجر
خواهد شد همانگونه که مصدق با اعتماد به دولت
آمریکا سقوط کرد.
وی با اشــاره به اینکه مردم پایههای اصلی حکومت
هستند ،خاطرنشــان کرد :خوشــبختانه مردم در
حکومت جمهوری اسالمی برای بقا و پایداری نظام
از جان و مال خود گذشتند که الگوی این مقاومت و
پایداری شهید مدافع حرم محسن حججی و آزادگان
سرافراز هستند.
نطنز

شهادت شــهید حججی عامل
زنده شدن فرهنگ عاشورایی
بود

امام جمعه نطنز گفت :شــهادت شــهید حججی
فرهنگ عاشــورایی را زنده کرد و شــجاعت وی در
برخورد با دشمن ستودنی بود.
به گزارش فارس ،حجتاالســام روحاهلل امینی در
خطبههای نماز جمعه نطنز با اشاره به سالروز ازدواج
حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) اظهار کرد :امروز
باید به سمتوســویی حرکت کنیم تا زمینه ازدواج
آســان جوانان را فراهم کنیم و در درجه اول والدین
باید سختگیریهای بیمعنی را کنار بگذارند.
وی افزود :جوانان منتظر نباشــند تــا همه امکانات

دو کیفر نرم و سخت در دنیا مورد
آزمایش و عذاب قرار میدهد.
به گفته طباطبایینــژاد یکی
از عذا بهــای خدواند عذابی
اســت که درد ندارد و آن مهر بر
قلب ،گوش و چشــم است و این
افراد اگرچه به ظاهر میبینند و
میشنوند ،اما در حقیقت از درک
واقعیت عاجزند.

رفاهی آنان فراهم شود و آنگاه ازدواج کنند ،چراکه
با تأسی از دین مبین اسالم خود ازدواج شرایط الزم
برای ادامه زندگی را فراهم میکند و منشأ خیرات و
برکات برای افراد میشود.
خطیب جمعه نطنز با گرامیداشت روز جهانی مساجد
تصریح کرد :مساجد سنگرند و کسی که با مسجد در
ارتباط باشد اعتقادات او در مصونیت است و روش و
منش زندگیاش و صله رحم و همســرداریاش نیز
متأثر از آن خواهد بود.
نایین

آزادگان با صبر و بردباری انقالب
اسالمی را یاری کردند

امام جمعه نایین گفت :آزادگان با صبر
و بردباری انقالب اســامی را یاری کردند و پس از
بازگشت از اســارت نیز آرام نبودند و در عرصههای
سیاســی ،فرهنگی ،اقتصــادی و اجتماعی به نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران خدمت کردند .به
گزارش ایرنا ،حجتاالسالم سیدعلی سجادی در نماز
جمعه نایین در مسجد جامع این شهر با اشاره به 26
مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور در سال
 1369گفت :اسرا در زندانهای رژیم بعثی و در مقابل
شکنجههای این رژیم ایستادگی کردند و راه انبیا و
اولیای الهی را ادامه دادند .وی بیان کرد :هر کســی
در راه خدا ایستادگی کند مورد حمایت خداوند قرار
میگیرد و آزادگان نیز سالها رنج اسارت را کشیدند
و این یک مدال افتخار برای آنان و کشور است.
امام جمعه نایین اضافه کرد :مــا باید به عنوان یک
ذخیره ملی به این انســانهای ارزشمند بنگریم و از
برکتهای وجودی آنان استفاده کنیم.
چادگان

دشمنان بدانند با خون شهید
حججیهــا اســام پایدارتر
میشود

امام جمعه چادگان گفت :دشــمنان اسالم بدانند با
خون شهید حججیها اسالم آبیاری شده و پایدارتر
خواهد شد و روزی خواهد رســید که ریشه ظلم از
جهان اسالم کنده خواهد شد.

به گزارش فارس ،حجتاالسالم ابوالفضل سلیمانی در
نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته چادگان اظهار
کرد :همه باید ســعی کنیم و به این باور برسیم که
خداوند همهچیز را میبیند و آگاه است .وقتی بدانیم
که خواهیم رفت باید همه امور خود را تنظیم کنیم
مثل رفتن به مســافرت ،پس باید بار سفر را سبک و
پر ارزش ببندیم و ارتباط با خدا و خدمت بیمنت به
مردم را فراموش نکنیم.
وی افــزود :صله رحم را در اولویــت کاری خود قرار
دهید و با معاشرت از حال یکدیگر جویا شوید ،انسان
مؤمن باید در هر شرایطی به همنوع خود کمک کند و
چناچه مشکلی داشت آن را برطرف کند که این نشان
از انسانیت و معرفت انسان مؤمن است.
وی بیان کرد :تقوا انسان را از پلیدیها دور میکند و
باعث آرامش جسم و روح انسان میشود.
گرگاب

آزادگان ،آبــروی نظام و الگوی
صبر و مقاومت هستند

امام جمعه شهر گرگاب گفت :آزادگان،
آبروی نظام و الگوی صبر و مقاومت در کشور هستند.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم سیدمصطفی عاملی
در نخستین نماز جمعه این شهر اظهار کرد :آزادگان
سرافراز کشــور با تحمل ســالها رنج و سختی در
اردوگاههای مخوف رژیــم بعثی صدام ،درس صبر و
مقاومت به دنیا دادند و آبروی نظام مقدس جمهوری
اسالمی شدند.
عاملی از مــردم شــهیدپرور این شــهر و فرماندار
شهرستان شاهینشــهر و میمه در مراسم استقبال
از وی قدردانی و خاطرنشان کرد :از مؤمنان این شهر
به خصوص فعاالن بخش فرهنگی ،دانشــگاهیان و
متدینان تقاضا دارم در برگزاری باشکوه آیین عبادی
ـ سیاسی نماز جمعه گرگاب خود را سهیم بدانند.
خطیب جمعه گرگاب ادامه داد :اهمیت برپایی نماز
جمعه به گونهای است که اسالم ،سبک شمردن آن
را نشــانه نفاق در جامعه میدانــد و توجه و اهمیت
دادن به آن موجب از بین رفتن هراس مؤمن در روز
قیامت میشود.

