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 303طرح کشاورزی در اصفهان به بهرهبرداری رسید

از میان خبرها
راهاندازی  ۱۰ایستگاه مدرن سنجش
آلودگی هوا و صوت در اصفهان
بهکارگیری فناوریها و تکنولوژیهای نوین در کالنشــهرها ،حرکت به سوی
شهر هوشمند و ارزیابیهای دقیق از کیفیت هوا میتواند به بهبود وضعیت هوا
و در نتیجه کیفیت هوای بهتر زندگی شهروندان کمک کند.
به گزارش ایمنا ،علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه توسعه بیرویه و بیش از حد
فعالیتهای صنعتی و اقتصادی به خصوص در کالنشــهرها به این نیاز اولیه
آسیب زده است ،بیان کرد :از همین رو شــهرداری اصفهان با راهاندازی مرکز
پایش و کنترل کیفیت هوا و نصب و راهاندازی  ۱۰ایســتگاه مدرن ســنجش
آلودگی هوا و صــوت در نقاط مختلف شــهر و همچنین یکــی از مهمترین
آزمایشگاههای مرجع و کالیبراسیون دستگاههای ســنجش آلودگی هوا در
کشور گام مهمی را بهمنظور شناسایی منابع و میزان آلودگی هوا برداشته است.
این اقدام مهم شناسایی انواع گازهای آالینده و ذرات معلق است تا بتواند برای
برنامهریزیهای کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان اقدامات علمی ،آموزشی و
اجرایی مهمی را با همکاری سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط و همچنین
مشارکت مردمی انجام دهد.
معاون شهردار با بیان اینکه این مرکز سطح آگاهی شهروندان را از کیفیت هوا
افزایش میدهد خاطرنشان کرد :همچنین این مرکز امکان دسترسی مدیران
شهری و محققان مراکز دانشگاهی را برای مبادله اطالعات و تجربیات فراهم
کرده است و به برنامهریزان شــهری در بهبود کیفیت محیطزیست شهری و
ارتقای سالمت شهروندان کمک میکند.
صلواتی تأکید کــرد :مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا بــا فراخواندن نخبگان
و عالقهمندان کشــوری در ایجاد هوای پاک و توسعه شهر هوشمند گامهای
منحصربهفردی را به منظور استفاده از ســوختهای پاک و انرژیهای نوین
برداشته است که نه تنها در ارتقای کیفیت زندگی کالنشهر اصفهان مؤثر است،
بلکه به دنبال راهکارهای جدید و کارآمد برای فراهم کردن شهری پاک و قابل
زیست در کالنشهرهای کشورمان نیز هست.
گفتنی است  ۵ایستگاه از ایستگاههای یاد شده راهاندازی شد ه است و  ۵ایستگاه
دیگر نیز به زودی راهاندازی خواهد شد.

 303طرح کشاورزی در اصفهان
به بهرهبرداری رسید
همزمان با آخرین روز هفته دولت و با حضور مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصاد و
دارایی ،عصر پنجشنبه  ۳۰۳طرح کشاورزی در شهرستان شاهینشهر و میمه به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش مهر ،بهرهبرداری از سیســتمهای آبیاری نوین در مزرعه  ۲۵۰هکتاری
شرکت مکانیزه اصفهان کشت که با فعالیت بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید
از جمله این طرحها بود.
گفتنی است  ۳۰۳طرح کشاورزی اســتان اصفهان امسال در هفته دولت با اعتبار
 ۱۶۱میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین به منظور اجرای طرح سیســتمهای آبیاری تحت فشار شرکت مکانیزه
اصفهان کشت حدود  2میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی کمکهای فنی وزارت
جهاد کشاورزی هزینه شده است.
در این بین  ۱۵۴طرح مربوط به امــور فنی ـ مهندســی و آب و خاک ۴۷ ،طرح
مرتبط با تولیدات دام ،طیور و آبزیان ۵۰ ،پروژه در صنایع گیاهی ۳ ،طرح در صنایع
کشاورزی ۴۸ ،طرح در امور عشایر و یک طرح در سایر موضوعات اجرا شده است.

توسعه بومگردی با احیای میراث روستایی
مدیــر کل اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشگری اســتان اصفهان
گفت :همانطور که گردشگران
به سمت روستاها تمایل پیدا
میکنند ما نیز باید جاذبههای
گردشگری روستایی را افزایش
دهیم .در کنار احیای میراث
ناملموس مانند نوع معیشت و
زندگی روستاییان باید میراث
ملموس و ابنیه تاریخی را نیز
احیا کنیم .فریدون اللهیاری
در گفتوگو با فــارس با بیان
اینکه یکی از اهداف ورود گردشگران به اصفهان بازدید از اماکن و ابنیه تاریخی
است ،اظهار کرد :تالش داشتیم به بناهایی توجه بیشتری کنیم که بیش از سایر
بناها مورد نظر گردشگران است .همچنین به توسعه متوازن گردشگری در استان
نیز توجه داشتهایم و ســعی کردهایم ابنیهای را که از آنها غفلت شده بود مرمت
کنیم و با توجه به مدل اقتصاد مقاومتی ،در توسعه مناطق گردشگری استان نگاه
توزیع متوازن و عدالتمحور داشتهایم.
وی ادامه داد :برای مثال در روســتاها هــم حوزه صنایع دســتی و هم حوزه
گردشــگری ب ه منظور ایجاد اشــتغال پایدار مورد توجه اســت .همانطور که
گردشــگران به ســمت روســتاها تمایل پیدا میکنند ما نیز باید جاذبههای
گردشگری روستایی را افزایش دهیم و در کنار احیای میراث ناملموس مانند نوع
معیشت و زندگی روستاییان باید میراث ملموس و ابنی ه تاریخی را نیز احیا کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان میزان
ورود گردشگران خارجی به اصفهان را رو به افزایش دانست و عنوان کرد :تاکنون
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش میزان گردشگر به استان را داشتهایم
و با توجه به اینکه ایام ورود گردشگر خارجی به اصفهان از اواخر شهریور و اوایل تا
اواخر آذرماه است ،این انتظار را داریم که این میزان بیشتر شود.
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اصناف
اصفهان در برابر تغییر شیوه
کسبوکار مقاوم است
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه چراغ آموزش
در اتاق اصناف اصفهان روشن شده است ،گفت :مقاومت اصناف
اصفهانی در زمینه تغییر ندادن شــیوه کسبوکار مربوط به تفکر
مقتصد آنهاســت و با توجه به این شــرایط قیمتها در اصفهان
کمتر از دیگر نقاط کشور کاهش داشــته است .به گزارش ایسنا،
رسول جهانگیری در جمع خبرنگاران اظهار کرد :همایش «امروز
دیروز نیست» با رویکرد نقشآفرینی تبلیغات در جذب مشتری
با همکاری اتحادیه کانونهای آگهی تبلیغات و اتاق اصناف برگزار
خواهد شــد .وی با بیان اینکه مباحث کســبوکار روز به روز در
حال تغییر بوده و مانند یک قطار در حال حرکت است ،افزود :در
گذشــته مردم از یک مغازه مایحتاج خود را تأمین میکردند ،اما
امروز شرایط تغییر کرده است و اصناف نیز باید دچار تغییر شوند،
البته ممکن است ابتدای کار دچار ناامیدی شویم اما شروع کارهای
بزرگ از جرقههای کوچک زده میشــود .رئیــس اتاق اصناف
اصفهان ادامه داد :در حال حاضر اتاق اصناف با مدیریت جدید و
تفکر نو فعالیت میکند در حالی که پیش از این اصناف با ســبک
و مدیریت قدیم اداره میشدند .جهانگیری با بیان اینکه معموالً
مقاومت اصفهان برای مدیریت مدرن و علمی بیشتر از سایر نقاط
کشور است ،تصریح کرد :شرایط اقتصادی اصفهان نسبت به دیگر
نقاط کشور بستهتر است برای مثال مردم اصفهان در برابر کاهش
قیمت مسکن مقاومت بیشتری نسبت به مردم تهران دارند .وی
اضافه کرد :با توجه به اینکه اصفهان شهری تاریخی و سنتی است
و بازار اصلی اصفهان قدمتی چند صد ساله دارد ،بیشتر کسبه آن
افرادی سالخوردهاند که فرهنگ معامله متفاوتی با شرایط امروز
دارند .رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکــه جوانان به بازار
مدرن و روشهای جدید فروش و تبلیغات وارد شدهاند ،گفت :در
اصفهان به صورت خطی کسبوکارهایی در مجتمعها و پاساژها
شــکل گرفته اســت که موضوع تجارت الکترونیک را همراهی
میکنند ،البته این به معنای خروج اتــاق اصناف از دایره فعالیت
نیست ،زیرا اتاق اصناف همچنان در زمینه صدور پروانه کسب فعال
است .وی با بیان اینکه خوشبختانه حرکتها برای توسعه تجارت
الکترونیک در اصفهان آغاز شده است و مرکز آموزش اتاق اصناف
نیز بر این مهم تمرکز جدی دارد  ،تصریح کرد :اصناف باید توسعه
یابند و به روز شــوند .همچنین در چشمانداز آتی اتاق اصناف نیز
منابع مالی در بخشهای مختلف برای توسعه و بهروزرسانی در نظر
گرفته شده است .جهانگیری اظهار کرد ۱۰۴ :اتحادیه در اصفهان
فعال بودند که با تلفیــق تعدادی از آنها بــه  ۸۹اتحادیه کاهش
یافتند و به منظور چابکسازی تعداد اتحادیهها در آینده نزدیک
دوباره کاهش مییابد .امیدواریــم با مدیریت متمرکز پراکندگی
اتحادیههای فعلی را ساماندهی کنیم.
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پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

تأیید قطعی هویت پیکر شهید حججی
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای از تأیید قطعی هویت پیکر شهید محسن حججی خبر داد و اعالم کرد :مراسم تشییع این
شهید سرافراز ساعت  16امروز (شنبه  11شهریور) در تهران برگزار میشود .شهید مدافع حرم محسن حججی  25ساله اهل نجفآباد اصفهان عضو لشکر زرهی
هشت نجف اشرف بود .مرداد ماه  96اعضای گروهک تروریستی داعش در سوریه پس از به اسارت در آوردن او ،سر از پیکر پاکش جدا کردند.

اصفهان؛ کارگاه بزرگ سازندگی در بخش بهداشت و درمان

تکمیل و توسعه شبکههای بهداشت یکی از برنامههای مهم طرح تحول نظام سالمت در استان است
زینب دبیری

اصفهان  -خبرنگار

طرح تحول نظام سالمت از اردیبهشت
سالمت ســال  93با هدف کاهش هزینههای
درمانی و بهبــود کیفیــت خدمات
پزشکی و بهداشتی در سراسر کشور آغاز و تاکنون
حدود  850میلیارد تومان در  2بخش بهداشــت و
درمان استان توسط دولت هزینه شده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت که
معتقد است وضعیت کشور از نظر امکانات و تختهای
بیمارستانی در حال تغییر و تحول است ،میگوید:
تعداد تختهای آماده شــده در  4سال گذشته در
کشور بیشتر از هدف تعیین شــده و  23هزار تخت
بوده است ،اما هنوز شــاخص تخت بیمارستانی در
کشور رضایتبخش نیست و به تالش بیشتری در این
زمینه نیاز داریم.
سید علی صدرالســادات میافزاید :در حال حاضر
شاخص تخت بیمارستانی در کشــور  1/5تخت به
ازای هر هزار نفر اســت در حالی که در بســیاری از
کشورها این شاخص  7تخت به ازایهزار نفر است.
بنابراین الزم است برای بهبود این شاخص در کشور
فعالیتهای بیشتری انجام شود.
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به
ایجاد  1085تخت بیمارستانی در استان اصفهان بعد
از اجرای طرح تحول نظام ســامت اشاره میکند و
میگوید :تعداد تختهای بیمارستانی فعال در استان
اصفهان  6609تخت است که  3662تخت از میان

تجارت سودآور طالی سبز
اصفهان  -خبرنگار

با وجود خشــکی زایندهرود و پایین
اقتصاد رفتن ســطح آبخوانها ،برداشــت
گیاهان دارویی در بیش از  450هزار
هکتار از رویشگاههای منابع طبیعی استان اصفهان
آغاز شده است .البته به گفته مسئوالن این بخش،
این حجم تولیدات متناسب با ظرفیتهای استانی
نیســت چراکه مزارع این منطقه قابلیت کشــت
گیاهان دارویی را در سطحی انبوهتر دارد.

افزایش بلوکهای زایمانی به منظور ترویج زایمان
طبیعی

از دیگر فعالیتهای انجام شده در قالب طرح تحول
نظام ســامت ،افزایش بلوکهای زایمانی است .در
قالب این طرح  213بلوک زایمانی با  1270تخت و
مساحت  198هزار مترمربع در کشور ایجاد شده که
 56تخت آن در استان اصفهان است.
وی با اشاره به افتتاح  108کلینیک ویژه با متراژ 400
هزار مترمربع در سراسر کشور میگوید 5 :کلینیک
از میان آنها در استان اصفهان قرار دارد .عالوه بر این،
با بهرهبرداری از  30طرح اورژانس بیمارســتانی با
مجموع  610تخت و مساحت  200هزار مترمربع در
سراسر کشور 71 ،تخت اورژانس بیمارستانی نیز به
استان اصفهان افزوده شده است.

سهم پایین ایران از تجارت گیاهان دارویی

بهرهبرداری از 28طرح شیمیدرمانی و غربالگری
سرطان در کشور

معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به
بهرهبرداری از  28طرح شــیمیدرمانی و تشخیص
سرطان با  138تخت در جهت ایجاد مراکز غربالگری
ن میکند 5 :باب از این
در کشور اشاره و خاطرنشــا 
مراکز در استان اصفهان قرار دارد.
وی با اشاره به طرح افزایش ظرفیت بخشهای ویژه
در بیمارستانهای کشور میگوید :در این راستا 370
طرح با ظرفیت  2461تخت در کشور اجرا شده که
 139تخت از آنها در استان اصفهان است.

یک گروه بزرگ سارقان منازل در استان دستگیر شدند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری و انهدام گروه بزرگ سارقان منازل شهرستانهای مختلف استان اصفهان در  2عملیات همزمان در
استانهای گیالن و قزوین خبر داد و گفت :از مخفیگاه این سارقان بیش از  20میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ ستار خسروی
افزود :در این عملیات  4مالخر و  8سارق حرفهای و سابقهدار که اغلب آنها معتاد به مواد مخدر و روانگردان بودند نیز دستگیر شدند.

نفیسه زمانینژاد

آنها فرسوده و نیازمند نوسازی است.

افزایش سرانه بهداشــتی در قالب طرح تحول
نظام سالمت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،تکمیل
و توسعه شبکههای بهداشــت را یکی از برنامههای
مهم طرح تحول نظام ســامت میداند و میافزاید:
با مجموع اقدامهای انجام شده در این بخش ،سرانه
فضای بهداشتی در کشور به ازای هر هزار نفر از  44به
 75مترمربع افزایش یافته است.
وی با اشاره به ســاخت  3400باب خانه بهداشت،
 365مرکز جامع سالمت روستایی و  750پانسیون
پزشک در کشــور اظهار میکند :درمجموع 4515
واحد بهداشتی در قالب این طرح تکمیل شده است.
عقد تفاهمنامه وزارت بهداشت با دانشگاه علوم
پزشکی و یاری خ ّیران

در راستای عملیاتی کردن طرح تحول نظام سالمت
تفاهمنامههایی نیز بین وزارت بهداشت با استانداران
و دانشــگاههای علوم پزشــکی منعقد شده است.
براساس این تفاهمنامهها مقرر شــده است 6656
طرح بهداشتی با کمک خیران و مدیریت استانها در
سراسر کشور اجرا شود که تاکنون 1500طرح از میان

آنها بهرهبرداری شده است.
صدرالســادات با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در
این دولت و فعالیت  24هزار و  553واحد بهداشتی
در کشــور میگوید :اگر روند سالهای قبل از دولت
یازدهم ادامه مییافت ،اکنون  19هزار واحد بهداشتی
در کشور داشتیم اما به مدد طرح تحول نظام سالمت،
این روند در کشور با سرعت چشمگیری روبهرو شده
است.
طرح تحول نظام سالمت و شباهت آن به جراحی
قلب و عروق

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این
جلسه طرح تحول نظام سالمت را به جراحی قلب و
عروق تشبیه میکند و میافزاید :بخشی از این کارها
در دست دولت است و بخشــی نیز همت جمعی را
طلب میکند .طاهره چنگیز ارتقای کیفیت خدمات
بهداشتی و درمانی را بدون تکمیل بودجهها ،تسهیل
فرایندها و پایش مستمر خدمات امکانپذیر نمیداند
و میگوید :استان اصفهان در  4سال گذشته به یک
کارگاه بزرگ سازندگی در بخش بهداشت و درمان
تبدیل شده است.

توسعه و مرمت بیش از  400هزار مترمربع فضای
بهداشتی و درمانی در استان

همچنین ،معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
علوم پزشکی ،اصفهان را یکی از استانهای پیشتاز
در تمام عرصهها میداند و میافزاید :بیش از 400
هزار مترمربع توســعه و مرمت فضاهای بهداشتی
و درمانی در  3سال گذشــته در این استان صورت
گرفته اســت .این دســتاوردها بیانگر کار جهادی
است ،در این  3سال به اندازه  20سال گذشته کار
انجام شده است.
علیرضا یوسفی با اشاره به اینکه در قالب طرح تحول
نظام ســامت در دولت یازدهم طرحهای توسعه و
بازسازی  4بیمارستان قدیمی کالنشهر اصفهان در
دستور کار قرار گرفته است ،میگوید :بخشی از این
فعالیتها در بیمارستانهای امین ،کاشانی و خورشید
انجام شده است.
وی به طرح توسعه بیمارستان فیض که بیمارستان
تخصصی چشم در شهر اصفهان است ،اشاره میکند
و ادامه میدهد :این طرح با مساحت  8هزار مترمربع
کلید خورده است که امیدواریم با توجه ویژه وزارت
در سال جاری به پایان برسد.
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رونق تجارت گیاهان دارویی یکی از عوامل مؤثر در
افزایش صادرات غیرنفتی به شمار میرود .در دنیای
امروز صادرات گیاهان دارویی در حال تبدیل به یکی
از سودآورترین شاخههای اقتصاد کشاورزی است
ب ه طوریکه بر اساس پیشبینی فائو ،حجم تجارت
گیاهان دارویی تا سال  2050حدود  100برابر می
شود و به  5هزار میلیارد دالر میرسد .از این رو الزم
است توسعه و شدت بیشــتری در این خصوص در
کشور ایران نیز صورت بگیرد.
طبق آمــار و اطالعات ارائه شــده ،از  7500گونه
گیاهی در ایران بیش از  750گونه گیاهان دارویی
هستند .سطح زیر کشت گیاهان دارویی در حدود
 39هزار هکتار و از حیث تنوع گونههای زیر کشت
این رقم به  90گونه میرسد .ولی علیرغم چنین
ظرفیتی که در کشــت این محصــول وجود دارد،
ایران در حوزه صادرات گیاهــان دارویی در میان
کشــورهای خاورمیانه در ردیف آخــر قرار گرفته
بهگونهای که از بازار بیــش از  100میلیارد دالری
فراوردههای گیاهی در جهان ،کشــورمان کمتر از
 100میلیون دالر را به خود اختصاص داده است.
این به آن معناســت کــه ایران با وجــود ظرفیت
قابلتوجه در تولید گیاهان دارویی ،سهم مشخصی
در صادرات جهانی این صنعت ندارد و این در حالی
است که گیاهان دارویی بهعنوان جایگزین مناسبی
برای محصوالت کشاورزی آببر شناخته شدهاند.
از طرفی ،با روی آوردن مجــدد مردم بهخصوص
در کشورهای پیشرفته به استفاده از فراوردههای
گیاهی و مصــرف روزافــزون آن در جهان ،چه در
صنعت داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

به یکی از قطبهای مهم تولیــد گیاهان دارویی
تبدیل شــویم .وی بیان میکنــد 21 :هزار گونه
گیاهان دارویی در دنیا وجود دارد که  2هزار گونه
آن در ایران و  400گونه در اســتان اصفهان است.
این مسئول تصریح میکند :از بین این تعداد گونه
که در اصفهان وجود دارد 200 ،گونه گیاه دارویی
فنولوژیکی و مورفولوژیکی در استان اصفهان کشت
میشــود و مهمترین آنها گل محمدی و زعفران
هستند .این مسئول میافزاید :با وجود خشکسالی
و کمآبی که در اســتان اصفهان هســت ،شرایط
مناسبی برای تولیدات گیاهان دارویی پدید آمده و
الزم است از این شرایط برای رشد تولید و صادرات
این محصول از اصفهان بهدرســتی استفاده کنیم.
البته طرح کشــت و اهلی کــردن گیاهان دارویی
سالهاست که از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان در دست انجام
است ،اما باز هم میزان تولیدات با ظرفیتی که در این
استان وجود دارد ،متناسب نیست.
وی میگوید :با گسترش کشــت گیاهان دارویی
درآمدزایی خوبی برای کشور صورت میگیرد در

تمرینات تیم فوتبــال ذوبآهن برای
حضور در دور جدید رقابتهای لیگ از
اوایل هفته گذشته آغاز شده و بازیکنان
این تیم زیر نظر امیر قلعهنویی مشغول
تمرین هستند .ذوبآهن که در آخرین
بازی لیگ کار را با تساوی  2بر 2در مقابل
صنعت نفت آبادان به پایان برد ،این روزها
در حالی تمرینات خود را برگزار میکند
که یک شایعه عجیب در هفته گذشته
اردوی این تیم را تحــت تاثیر قرار داد و
البته خیلی زود هم تکذیب شد.
بعد از نتایــج ضعیفی که اســتقالل با
علیرضا منصوریان کســب کرد ،یکی
از ســایتهای خبری مدعی شــد که
احتمال بازگشت دوباره امیر قلعهنویی به
استقالل وجود دارد .این مساله با واکنش
ذوبآهنیها هم روبهرو شد تا قلعهنویی
همچنان سرمربی تیمش بماند.
به جز این ،خبر خوش ذوبآهن مربوط
به بازگشــت دوباره مهــدی مهدیپور

هافبک اصلی و تاثیرگــذار این تیم بود
که بعد از طی کردن دوران مصدومیت
به تمرینات تیمش اضافه شــده است.
مهدیپور به عنــوان یک هافبک جوان
در دوران حضور یحیی گلمحمدی به
ترکیب ذوبآهن اضافه شد و خیلی زود
توانست جایگاه ثابتی در میانه میدان این
تیم پیدا کند .در فصل گذشته و پیش از
شروع مسابقات ،وقتی ذوبآهن با شوک
مصدومیت قاسم حدادیفر مواجه شد،
مهدی مهدیپور به عنــوان جایگزین
او چنان عملکــرد قابلقبولی از خود به
نمایش گذاشت که جای خالی کاپیتان
مصدوم تیم اصفهانی خیلی احســاس
نشــد و حتی حدادیفر در بازگشت از
مصدومیت هم نتوانست بهراحتی جای
خود را در ترکیب اصلی ذوبآهن پس
بگیرد.
امســال وقتی کاپیتــان دوم ذوبآهن
دوباره رباط صلیبی پاره کرد ،مهدیپور
هم در دســترس کادر فنی قرار نداشت
چون این هافبک  ۲۲ســاله خود قبال
دچار مصدومیت شده بود .آسیبدیدگی

مهدیپور بــه اندازهای جــدی بود که
ذوبآهن به ناچــار  5هفته از لیگ برتر
را در غیابش پشت ســر گذاشت اما به
اندازهای هم شــدت نداشــت که مانع
ایفای دوباره نقش جانشینی حدادیفر
توسط او شود .مهدیپور با از سرگیری
مجدد تمرینات ذوبآهن در کنار سایر
شاگردان امیر قلعهنویی تمرین کرد تا
به نظربرسد که مشــکلی برای حضور
در دیدار آینده این تیم اصفهانی ندارد.
دیدار رسمی بعدی ذوبآهن نیمه دوم

شهریورماه از مرحله یکشانزدهم نهایی
جام حذفی برابر فجر سپاســی شیراز
برگزار خواهد شد و مهدیپور دستکم
 5روز دیگر هم فرصت دارد تا به آمادگی
برسد .بازگشــت مهدیپور به ترکیب
ذوبآهن و رقابت او با حمید بوحمدان
که در این چند هفته در پســت هافبک
دفاعی به میدان رفته شــرایط را برای
ذوبآهن تغییر میدهد و امیر قلعهنویی
با خیالی راحتتر میتواند ترکیب اصلی
خودش را به زمین بفرستد.

برتری پرگل گیتیپسند در هفته دهم لیگ برتر فوتسال
نوید دانازاده

اصفهان  -خبرنگار

هفته دهم لیگ برتر فوتسال هم روز پنجشنبه هفته
گذشته برگزار شــد تا مســابقات این فصل کمکم به
نیمفصــل نزدیک شــود .تعقیب و گریــز  2تیم مس
سونگون و گیتیپسند اصفهان در صدر جدول ردهبندی
لیگ برتر فوتسال همچنان ادامه دارد و هر  2تیم منتظر
کوچکترین فرصت هستند تا از اشتباه رقیب خودشان
حداکثر استفاده را ببرند.
اما در هفته دهم هم اتفاق خاصی در جدول نیفتاد و با
توجه به  2بازی نسبتا راحت هر  2مدعی  3امتیاز دیگر
به حساب هر  2تیم واریز شد تا رقابت به هفتههای بعد
موکول شود .البته شرایط مس سونگون بسیار راحتتر
بود و این تیم در خانه خودش از قعرنشین جدول لیگ
پذیرایی کرد که در نهایت مسیها جشنوارهای از گل به
راه انداختند و با گلهای عزتی ( ،)۳فخیم ( ،)۲لطفی،
تاجبخش ،احمدی و نصیری توانستند با نتیجه  9بر یک
هیات فوتبال قم را با شکست بدرقه کنند تا همچنان
صدر جدول لیگ را در اختیار داشته باشند.

ولی گیتیپســند بعد از برتری پرگل هفته گذشــته
طهران قم اینبار به شهر قدس
خودش در مقابل آتلیه
ِ
رفته بود تا به دیدار پارســیان برود .تا قبل از انجام این
بازی تیم حریف با  8امتیاز تیــم دهم جدول بود و در
بازی قبلی خودش هم  7گل از مقاومت البرز دریافت
کرده بود با این حال تیمهای میانه جدولی معموال در
مقابل مدعیان انگیزه بسیاری دارند و به همین خاطر از
جانب گیتیپسند دستکم گرفته نشدند .در نهایت این
مسابقه با نتیجه  5بر صفر و با گلهای کشاورز ،زارعی،
اسماعیلپور ،هوگو و حسنزاده به سود نماینده فوتسال
اصفهان به پایان رســید تا گیتیپســند با  23امتیاز
همچنان در تعقیب مس  27امتیازی باشد.
البته بازیهای هفته دهم لیگ برتر ابتدا قرار بود جمعه
 ۱۰شهریورماه برگزار شــود ولی به دلیل تقارن با عید
قربان چند روز پیش سازمان لیگ تصمیم گرفت این
بازیها را یک روز زودتر و پنجشنبه  ۹شهریورماه برگزار
کند اما ساعت بازیها دچار تغییر نشد و همه بازیها
رأس ساعت  ۱۸برگزار شــد .با این حال اتفاقی که رخ
داد و تیمهای لیگ برتری از آن به شدت گالیه داشتند
تقارن بازیهای آنها با جدال ایــران و کره جنوبی در

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی بود.
به هر حال مســابقات هفتــه دهم به پایان رســید و
گیتیپســند باید در فکر بازی حســاس خودش در
مقابل فرشآرا باشــد که روز سهشــنبه همین هفته
برگزار میشود و از آنجا که مشهدیها حریف مستقیم
گیتیپسند در جدول هســتند ،پیروزی در این بازی
میتواند تا حد زیادی تکلیف مدعیان اصلی نیمفصل
لیگ را مشخص کند.
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نمایشگاه
نخستین نمایشگاه بینالمللی
تکنولوژی سرامیک در اصفهان

بهصرفه بودن کشت گیاهان دارویی

هافبک مصدوم ذوبآهن آماده بازی شد
وحید افشار

36650564

– بهداشتی ،با توجه به تنوع آب و هوایی کشورمان
و امکان رویش اکثر گیاهان در آن ،فرصتی بینظیر
نصیب ما شده است.
بنابراین بسیار توصیه میشود که از این شرایط به
بهترین نحو ممکن استفاده کرد .الزم است فعاالن
این عرصه با تولیدات بیشتر و باکیفیتتر حضور خود
را در بازارهای جهانی بیش از پیش افزایش دهند.
بهخصوص کشاورزان مناطقی مانند اصفهان که با
خشکسالی مواجه شدهاند ،میتوانند با کشت این
محصول منفعت باالیی را از آن خود کنند چراکه
در شرایط کمآبی ،تولید و عرضه گیاهان دارویی به
بازارهای جهانی از بهترین راهکارهای ممکن برای
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است.

ورزش

اصفهان  -خبرنگار

اصفهان

کشت گیاهان دارویی
در اصفهان توسعه مییابد

از بین مراکز مستعد کشت گیاهان دارویی در ایران،
تنها در اصفهان که یکی از استانهای مطرح برای
تولید گیاهان دارویی است ،وسعت مراتع طبیعی
بیش از  9میلیون هکتار است و بیشتر از  6میلیون
هکتار آن را گیاهان دارویی تسخیر کردهاند.
احمدرضا رئیسزاده ،رئیس امــور باغبانی جهاد
کشاورزی اصفهان با بیان اینکه
جایــگاه گیاهــان دارویــی نیز
گیاهی بســیار اهمیت دارد که
بین مردم شناختهشــده است،
برای دستیابی به دانش فراوری
میگویــد :اقلیــم این اســتان با توجه بــه ویژگیهای و ایجــاد ارزشافزوده همفکری
بهگونهای است که میتوان انواع گیاهان دارویی ،مستعد متخصصان داخلــی و خارجی
گیاهان دارویی را در آن پرورش بودن زمینهای زراعی نیاز است .البته ناگفته نماند که
داد .به دلیــل مواجه شــدن با اصفهان برای کشــت واردات فنــاوری بــرای فراوری
خشکسالی چنین هد فگذاری ایــن گیاهــان ،رونق گیاهان دارویی هزینهبر اســت
شــده که حرکت کشــاورزان از بازار گیاهــان دارویی اما با حمایت دولت ،بخش تولید
سوی محصوالت زراعی پرآببر در کشــورهای اروپا و به حرکت درمیآید و اشــتغال
ب ه طرف گیاهــان کمآببر چون آمریکا و کشش مردم این بیشتری هم ایجاد میشود.
گیاهان دارویی برود.
کشو رها به مصرف این
دغدغــه تولیــد و صادرات
وی بیــان میکند :در شــرایط گیاهان ضرورت توسعه
گیاهان دارویی از اصفهان
کمبود آب میتوانیم با کشــت تولیــد ایــن محصول
همانطور که اشــاره شد ،ایران
این نوع محصوالت همان صرفه بهشدت وجود دارد
اقتصادی را که از محصوالت آببر
حدود  8هزار نوع گیــاه دارویی
به دست میآید ،داشته باشــیم .با جذب بازارهای دارد .به گفته حسین زینلی رئیس انجمن گیاهان
مصرف میتوان سود خوبی از تجارت این گیاهان به دارویــی اصفهان ،با ایجــاد و توســعه بنگاههای
دست آورد در صورت 
ی که بستر مصرف ،صادرات یا اقتصــادی دانشبنیان ،تجاریســازی اطالعات
فراوری آن فراهم باشد .بنابراین برای توسعه چنین تولیــدی در کشــور و حمایــت و پشــتیبانی از
صنعتی توجه به فراوری و بســتهبندی محصول تولیدکنندگان صنایع گیاهــان دارویی میتوانیم
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حالیکه مصرف آب آن در مقایســه با محصوالت
زراعی تا یکســوم کاهش مییابد .به همین دلیل
اســت که یکی از مهمتریــن دغدغههای انجمن
گیاهان داوریی اصفهان ،تولید گیاهان دارویی برای
صادرات است.
رئیس انجمــن گیاهان دارویی اصفهان با اشــاره
به تالشهای انجام گرفته برای توســعه کشــت
گیاهان دارویــی در اصفهان میگوید :بر اســاس
پیشبینیهای صورت گرفته ،تا سال  ۲۰۵۰درآمد
حاصل از صادرات و تولید گیاهان دارویی کشور ۵۰
تریلیون خواهد بود کــه این موضوع قطعا بر ایجاد
اشــتغال و افزایش درآمدهای ارزی کشــور تأثیر
قابلتوجهی خواهد داشت.
وی تصریح میکند :با توجه به ویژگیهای گیاهان
دارویی ،مستعد بودن زمینهای زراعی اصفهان برای
کشــت این گیاهان ،رونق بازار گیاهان دارویی در
کشورهای اروپا و آمریکا و کشش مردم این کشورها
به مصرف این گیاهان ضرورت توســعه تولید این
محصول به شدت وجود دارد و باید در اولویت کار
کشاورزان قرار گیرد.

نخستین نمایشــگاه بینالمللی تکنولوژی سرامیک از پانزدهم تا
هجدهم شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی واقع در
پل شهرستان اصفهان برگزار میشــود .به گزارش روابط عمومی
شرکت نمایشــگاههای بین المللی اســتان اصفهان ،رئیس این
شرکت در نشست خبری پیش از آغاز این نمایشگاه گفت :نمایشگاه
محصوالت تولید شده از کاشی و ســرامیک چند سالی است که
برگزاری می شود و به ارائه محصوالت تولیدشده میپردازد .ولی در
این نمایشگاه که به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد ،متخصصان
حوزه تکنولوژیهای جدید در این صنعت حضــور پیدا خواهند
کرد .رســول محققیان ،با بیان اینکه مخاطبان این نمایشــگاه با
نمایشگاه کاشی و سرامیک متفاوت است ،افزود :در این نمایشگاه
در کنار مشــارکتکنندههای خارجی از اروپا و چین  40شرکت
فعال داخلی نیز حضور خواهند داشــت .همزمانی این  2رویداد و
حضور کارشناسان صنعت سرامیک دنیا از جمله اساتید دانشگاه
بولونیا ،مرکز تحقیقات ســرامیک بولونیا و چند نفر از متخصصان
حرفهای صنعت کاشی و سرامیک کشــور از جمله اساتید انجمن
سرامیک ایران ،بار علمی و تحقیقاتی این نمایشگاه را قوت داده و
ابعاد تخصصی ویژهای به این نمایشگاه خواهند بخشید .وی اظهار
کرد :بدون شک مهمترین هدف برگزاری این نمایشگاه انتقال علم
و تکنولوژی در حوزه سرامیک است .از اینرو نمایندگان کشورهای
ایتالیا ،چین ،ترکیه و اسپانیا به عنوان خاستگاههای مهم و تأثیرگذار
این صنعت در این نمایشگاه حضور مستقیم دارند .همچنین حضور
بیش از  40واحد تولیدی موفق کاشی و سرامیک کشور موضوعی
است که محققیان معتقد است این نمایشگاه را به رویدادی اثرگذار
تبدیل خواهد کرد و پیش بینی میشود این نمایشگاه میزبان تعداد
زیادی از متخصصان و صنعتگران سراســر کشــور باشد .رئیس
شرکت نمایشــگاههای بینالمللی اســتان اصفهان گفت :کنگره
کاشی ،ســرامیک و چاپ دیجیتال کشــور در  3دوره گذشته به
میزبانی تهران برگزار شد و امسال برای اولین بار این نمایشگاه در
اصفهان برگزار خواهد شد .نخستین میزبانی اصفهان از این رویداد
که مهمترین رویداد کشور در صنعت کاشی و سرامیک محسوب
میشود و همچنین رایزنیهای انجام شده برای برگزاری همزمان
این رویداد با اولین نمایشگاه تکنولوژی سرامیک کشور در اصفهان،
فرصت بسیار قابلتوجهی است که پس از ماهها هماهنگی و مذاکره
برای شهر اصفهان حاصل شده است .دیگر نکته حائز اهمیت در
برگزاری این نمایشگاه از نگاه محققیان این است که بر تکنولوژی
حوزه سرامیک تمرکز دارد و با نمایشگاههای کاشی و سرامیک که
در سالهای گذشته در اصفهان برگزار میشد ،متفاوت است .در این
رویداد ،تکنولوژی و مواد اولیه که خوراک اولیه کارخانههای کاشی
و سرامیک است ،به جای محصوالت آنها عرضه و معرفی میشود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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خبر
موانع صادرات سیمان
برداشته شود
مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان گفت :شرکت سیمان
سپاهان سال گذشته ،علیرغم منفی بودن رشد صنعت
بهخصوص در این حوزه ،به تولید خود ادامه داد و برخالف
بســیاری از شــرکتها و کارخانهها ،هرگز تعدیل نیرو
نداشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان ،محمد
اســعدی با بیان اینکه ظرفیت اسمی سیمان در کشور ما
 ۸۵میلیون تن است ،گفت :سال گذشته  ۵۰میلیون تن
تولید و فروش سیمان در کشور داشتیم که میزان صادرات
 5میلیون تن بود و طبق آمار با  20میلیون تن سیمان مازاد
مواجه بودیم .وی با اشاره به اینکه صنعت سیمان کشور
با وجود تمام مشکالت در سال گذشــته و سال جاری و
علیرغم کاهش ساخت و ساز ،با همگرایی در کل صنعت،
با زیر ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه داد و اشتغال خود
را حفظ کرد ،اظهــار کرد :در عرصه تولیــد باید با جذب
بازارهای خارجی و تنوع تولید ،به صادرات دست یابیم.
اسعدی با اشــاره به اینکه ســاالنه در جهان  8/5میلیارد
مترمکعب بتن مورد استفاده قرار میگیرد و مصارف بسیار
متنوعی برای این محصول تعریف شده است ،اظهار کرد:
این روزها از محصول سیمان در زمینههای متعدد استفاده
میشود که از مهمترین آنها میتوان از صنعت ساختمان،
مبلمان شهری و المانهای شهری نام برد.
وی ادامه داد :تولید سیمان در کشور به دلیل در دسترس
بودن مواد اولیــه آن بســیار مزیــت دارد و الزمه رونق
بخشیدن به آن ،تعریف مصارف جدید برای این محصول
پرکاربرد است .یکی از مصارف جدیدی که برای سیمان
پیشنهاد میشود ،اســتفاده از رویههای بتنی در جادهها
به جای آسفالت است که دوام و عمر مفید بیشتری دارد.
مدیرعامل شرکت سیمان ســپاهان با بیان اینکه کاهش
تقاضا در صنعت ســیمان یکی از مهمترین مشکالت این
صنعت در آینده است ،گفت :تغییر الگوی مصرف سیمان
میتواند به افزایش تقاضا برای این محصول کمک کند و با
توجه به کیفیت باالی محصوالت تولید شده ،در بخشهای
مختلف به کار گرفته شود .اسعدی با مهم برشمردن بحث
محیط زیست و همچنین تاکید بر وجود مشکالتی نظیر
آالیندهها در کشور افزود :در شرکت سیمان سپاهان تالش
شده است ،با نصب آخرین نسل از فیلترهای تصفیه هوا،
از ورود آلودگی به محیط زیســت جلوگیری شود و این
آالیندگی به حداقل میزان خود برسد.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

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)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

کلهپوکها در مجتمع فرشچیان
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[همشــهري عزيــز ،دانســتن نظــرات ،پيشــنهادها و انتقــادات شــما

نمایشی کمدی از باورهای غلطی که در هر فردی میتواند پدیدار شود
حامد بابایی

اصفهان  -خبرنگار

نمایش کمدی «کلهپوکها» با
تئاتر
نقشآفرینــی صدرالدیــن
حجازی و به کارگردانی مجید
کاشیفروشان از  ۳۱مرداد آغاز شده است و تا
 ۱۳شهریور هر شب در سالن اصلی مجتمع
فرهنگی ـ هنــری فرشــچیان روی صحنه
میرود.
ویژگی خــاص این نمایش ،طنــز اجتماعی
آن است .بیان مشــکالت و نامالیمات زمانه
با چاشــنی طنز را میتوان بهترین تعریف از
این گونه طنز دانســت .به واقع اکنون که با
بهرهگیری از طنز اجتماعی ،خألهای موجود
در جامعه را میتوان از دریچه فرهنگ و هنر
مطرح کرد ،نمایش کمدی «کلهپوکها» با
یدک کشیدن این خصوصیت ،جایگاه ویژهای
را نزد مخاطبان دارد.
مجید کاشیفروشان ،کارگردان این نمایش،
فارغالتحصیل رشــته کارگردانی تلویزیون
است و از سال  ۱۳۷۷فعالیت هنری خود را در
سینما در زمینه تدوین آغاز کرده است .پس از
آن در  7تلهفیلم و یک سریال به عنوان مشاور
کارگردان حضور داشته اســت و تجربه الزم
برای به تصویر کشیدن این نوع طنز را دارد .او
در سالهای اخیر کارگردانی تلهفیلم جلباب،
سریال رشــید حرفهای و سینمایی بازگشت
لوک خوششانس را برعهده داشته است.
پس از تجربه موفق اجرای نمایش «شایعات»
اثر نیل سایمون به کارگردانی کاشیفروشان
در ســال « ،1395کلهپوکهــا» دومین اثر
نمایشی اوســت که در اصفهان روی صحنه
میرود .به گفته کارگردان این نمایشــنامه،
یکی از آثار شــاخص ســایمون ،نویســنده
آمریکایــی ،در حوزه طنــز اجتماعی همین
کلهپوکهاست .ماجرا در روستایی دورافتاده
در اوکراین روســیه بــه نــام کولینچیکف
میگذرد .لئون معلمی است که به این دهکده

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

وارد میشود و متوجه میشود اهالی دهکده
همگی دچــار نفرین کلهپوکی شــدهاند .او
دختری از اهالی دهکده را دوست دارد و سعی
میکند این نفرین را باطــل کند و در ادامه با
مشکالتی روبهرو میشــود که دیدنی است.
کلهپوکها تفاوت بسیاری با دیگر آثار سایمون
دارد ،زیرا در فضایی بســته اتفاق نمیافتد و
تعداد شــخصیتهای آن برخالف بسیاری
از آثار ســایمون زیاد اســت .این اثر عالوه بر
موقعیتهای فانتزی و شخصیتهای خاص،
مبتنی بر کمدیهای زبانی اســت که شهرام
زرگر در ترجمه آن را بــرای مخاطب ایرانی
بسیار ملموس کرده است.
عکس :همشهری
کاشیفروشــان در گفتوگو با همشــهری
اضافه میکند :نویســنده
در پایان نمایــش ،از زبان
صحنــه ،لبــاس و گریم
لئون (معلــم و ناجی اهالی
حفظ و تقویت شــده است
روســتا) به این نکته اشاره ویژگی خاص این نمایش ،و موسیقی نیز به کمک این
میکند« :رو راست باشید ،طنــز اجتماعــی آن فرم آمده است تا تماشاگر
تا حاال تــوی زندگیتون به اســت .بیان مشکالت و در لحظهلحظــه نمایــش
کســی برخوردیــن که از نامالیمات زمانه با چاشنی احساس خوشایندی داشته
جایی مثــل کولینچیکف طنز را میتوان بهترین باشــد .طراحی صحنه این
اومده باشــه...؟» در واقع تعریف از این گونه طنز نمایــش هم ماننــد دیگر
کارهای سایمون از فضایی
با این جملــه مخاطب را به دانست
فکر فرومیبرد که کلهپوکی
واقعگرایانه برخوردار است
میتواند در هر جامعهای در میان مردم شایع و سعی شده تا در آن ،روستا و فضای خانههای
باشــد و در اصل میخواهد مخاطب پس از روســی تا حد امکان برای مخاطب ملموس
اینکه به حماقت آدمهای این نمایش خندید ،باشد .کاشیفروشــان تأکید میکند :درست
به این فکر کنــد که آیا ایــن باورهای غلط ،اســت که ماجرا در روســیه اتفاق میافتد،
رفتارهای اشــتباه و ناهنجاریها را در خود اما فضای نمایشــنامه این امــکان را به تیم
یا اطرافیانش هــم میتواند پیدا کند یا خیر؟ ما میدهد که به فرهنگ متناســب با مکان
حل نجات اجرا نیز نزدیک شــویم .در اجــرای این اثر،
بعد با جمله دیگری عشــق را راه ِ
یافتن آدمها از دام کلهپوکی و خباثت میداند .توجه شخصی من بیشــتر به سمت مخاطب
ِ
لئون میگوید« :منم یاد گرفتم که هیچ روح غیرهنری و گفتوگو بــه بیانی غیرحرفهای
شــیطانی یا موجود خبیثی روی زمین پیدا بوده است .بنابراین تمام تالشم بر این بود که
نمیشود که بتواند یک قلب بیآالیش یا یک مخاطب بیشترین ارتباط را با اثر برقرار کند
عشق خالص را به تباهی بکشد».
و با آن خــو بگیرد .لیکــن مخاطب حرفهای
این کارگردان در ادامــه میگوید :در اجرای و تئاتری هم به خوبی این اثــر را میپذیرد،
این اثر ،عناصر فانتــزی در بازیها ،طراحی چراکه هرگز به سمت تئاتر آزاد نرفته است.

مشــتاق شــنيدن صداي شــما و طرح مســائل و مشــكالتتان هســتيم.
با ما از طريق اين شــمارهها و در فاصله زماني ســاعت  14تا  16تماس بگيريد].

آزادسازی پالک مسکونی

شــهرداری منطقه  9برای رفع گره ورودی نصرآباد به ســمت باغ پرندگان،
آزادسازی انجام داده است .اگر شهرداری آزادسازی یک پالک مسکونی دیگر را
در ناژوان انجام دهد ،همهچیز بهتر میشود.
خلیل خدیج – شهروند اصفهانی

تابلوهای نامناسب

تابلوی کوچه اهللوردی در خیابان عبدالرزاق آنقدر کوچک و ناخواناست که اکثر
افراد آدرس را پیدا نمیکنند .یک تابلوی کوچک با گچ روی دیوار نصب کردهاند
و فرد ناشناس باید چند بار خیابان را طی کند تا بتواند کوچه را پیدا کند .مراکز
مهمی در این کوچه وجود دارد و باید فکری برای آدرسیابی آن اندیشیده شود.
نوروزعلی محمدی – شهروند اصفهانی

این کارگــردان بازیگــران و عوامل حرفهای
و با تجربه اصفهــان و تهــران را در نمایش
«کلهپوکهــا» با خود همراه کرده اســت تا
بتواند اثری درخور ســلیقه و شعور مخاطب
تولید کند .بازیگرانی چون حســن محمدی،
رادنوش مقدم ،شهاب غزالی ،هادی مسعودی،
لیال قربانی ،هاله رنجبــر ،کیانوش صالحی،
شکیال نصرینژاد ،دانیال عطریان و صدرالدین
حجازی در این اثر ایفای نقش میکنند .هادی
مســعودی برای انتخاب بازیگران و به عنوان
برنامهریز ،نگار داســتانپور به عنوان دستیار
کارگردان ،مرضیه ملکوتی به عنوان منشــی
صحنه ،هومن همامی به عنوان آهنگســاز،
کیانــوش صالحی به عنوان طــراح و نوازنده
صحنه ،مهراب شــاپورزاده بــه عنوان طراح
گریم ،فائزه کاظمی به عنــوان طراح لباس،
امینه الیاسی به عنوان طراح پوستر و بروشور
و احمد ســلطانآبادی به عنوان تهیهکننده
در این نمایش فعالیت دارنــد .عالقهمندان
میتوانند بلیت این کمدی دیدنی را از سایت
نوای مهر تهیه کرده و تا ســیزدهم شهریور
ماه هر شــب رأس ســاعت  ۲۰:۳۰به سالن
اصلی مجتمع فرهنگی ـ هنری فرشــچیان
مراجعه کنند.

ساماندهی پیادهروها

یکی از راههای افزایش عالقه مردم به استفاده نکردن از خودرو ،افزایش امکانات
عمومی است .اگر شهرداری پیادهروهای خیابانها مخصوصا خیابانهای اصلی
را ساماندهی کند و به عنوان راه سالمت ،برای پیادهروی و دوچرخهسواری از آن
استفاده شود ،قطعا شرایط بهتر خواهد شد .حتی پیادهرویهای همگانی هم
میتواند در دل هر محله برگزار شود تا این فرهنگ جا بیفتد.
یاسر عباسی  -شهروند اصفهانی

دریافتی پارکینگهای مکانیزه

پارکینگهایی مثل پارکینگ زیرمجموعه عباسی در خیابان آمادگاه ،پاساژ کاوه
در خیابان آزادی و یا جنب استخر انقالب قبض دستی ارائه میدهند و مبلغی که
حساب میکنند ،منصفانه نیست ،اما پارکینگهایی که با سیستم مکانیزه مبالغ
را دریافت میکنند ،کامال منصفانه حساب میکنند .از مسئوالن خواهشمندیم
تمامی پارکینگهای شهر را بدون استثنا مکانیزه کنند.
فاطیما امامی  -شهروند اصفهانی

رسیدگی به پارک

پارک شهرک کاوه ،جنب کتابخانه شهرک ،سرویس بهداشتی و امکانات رفاهی
ندارد .با توجه به اینکه شبها عده زیادی از شــهروندان در این پارک حضور
مییابند ،بهتر است به روشنایی آن هم رسیدگی شود .در ضمن ،امکانات بازی
در این پارک به صورت مختصر وجود دارد ،اما به تازگــی برخی از آنها حذف
شدهاند.
میترا صیادی  -شهروند اصفهانی

تازههای علم

مسیریابی پهپاد در جنگل بدون نیاز به جیپیاس
شــرکت «انویدیا» که در زمینه تولیــد پردازندههای
گرافیکی فعالیت میکند ســامانه پهپادی راهاندازی
کرده که بدون داشتن  GPSمیتواند مسیریابی کند
و گم نشود.
به گزارش ایسنا ،محققان این شرکت موفق به طراحی
یک ســامانه برای پهپادها شــدند که در مکانهایی
که امکان اســتفاده از  GPSوجود ندارد با استفاده از
پردازش تصویری و یادگیری ماشین اقدام به مسیریابی
میکند .محققان این شــرکت به جای ســاخت یک
پهپاد جدید از یک پهپاد آماده استفاده کردند و ماژول
ی ایکس  »1را به همراه
هوشمند موسوم به «جتسون ت 

2دوربین به آن اضافه کردند تا سامانه تکمیل شود.
در حال حاضر ایــن پهپاد در حــال گذراندن مراحل
آزمایشی اســت و پس از دریافت تاییدیههای نهایی
میتواند برای عملیاتهای امداد و نجات در شــرایط
محیطی صعبالعبور مورد استفاده قرار بگیرد.
این پهپاد که میتواند در ارتفاعهای پایین نیز پرواز کند
در مناطقی که پوشش  GPSکافی نباشد با استفاده از
سامانه هوشمند و دوربین خود مسیر را پیدا میکند و
همچنین میتواند برای شناسایی کابلهای آسیبدیده
زیر آب نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
این پهپاد قابلیت شناســایی موانع و تغییر مسیر برای

جلوگیری از برخورد را دارد و میتواند اهداف مشخصی
را با ردیابی سیگنال آنها دنبال کند .مکانهایی مانند
تونلها ،درهها ،فضای میان ساختمانهای بلند و مهمتر
از همه ،جنگلهای انبوه و کوهستانها مواردی هستند
که این پهپاد میتواند در آنها خدمات ارائه دهد.
مطمئنا مسیریابی در جنگل برای این سامانه هوشمند
مشکلتر است ،چراکه در بسیاری از موارد مناظر و نقاط
مختلف در جنگل به هم شبیه هستند .در حال حاضر
این پهپاد در جنگلهای سوئیس و کوهستان آلپ مورد
ارزیابی قرار گرفته است و ســازندگان ،نتایج را بسیار
امیدوارکننده و مثبت اعالم کردهاند.

تولید انرژی هیدروژنی با استفاده از رنگ نمای ساختمان
محققان استرالیایی رنگی تولید کردهاند
که میتواند با استفاده از نور خورشید،
انرژی هیدروژنی پاک تولید کند.
به گزارش ایسنا ،تقریبا همه به این نکته
واقفند که انــرژی هیدروژنی در آینده
بهعنوان مهمترین منبع انرژی پاک مورد
استفاده قرار میگیرد.
حال اگر قرار باشد برای تولید این انرژی
از انرژی خورشید به جای برق استفاده
شــود ،میزان بهینه بــودن و پاکی این
انرژی چند برابر میشود.
گاز هیدروژن به دلیل نداشتن آلودگی

یک منبع پایدار برای سوخت محسوب
میشود .این گاز پس از سوختن صرفا آب
تولید میکند و تنها مشکل آن استفاده
از سوختهای فســیلی برای تولید آن
است که محققان اســترالیایی راه حلی
برای آن ارائه کردهاند .محققان دانشگاه
«  »RMITموفق به ساخت نوعی رنگ
برای نمای خانهها شدهاند که میتواند با
استفاده از نور خورشید و رطوبت محیط،
انرژی هیدروژنی تولید کند .این رنگ با
استفاده از ترکیبی مشابه ژل سیلیکونی
که برای جذب رطوبــت به کار میرود،

ساخت روبات نرم با استفاده از نی نوشیدنی
یک تیم تحقیقاتی در دانشــگاه هاروارد با الهام گرفتن از حشرات و با استفاده از نیهای
پالستیکی مخصوص نوشیدنی ،موفق به ساخت یک روبات نرم شدند.
به گزارش ایسنا ،آنها برای انجام این کار شکافهای منظمی را در نیهای نوشیدنی ایجاد
کردند تا بتوان به راحتی آنها را خم کرد .سپس با استفاده از نخ در این شکافها لولههایی
را قرار دادند تا مانند تاندون عمل کند و روبات را به حرکت در بیاورد .این محققان موفق
شدند از یک طرح ساده روباتی را بسازند که دارای چندین پا است .آنها این پاها را به تدریج
به روبات اضافه کردند و در هر مرحله شاهد تنوع در نحوه حرکت و توانایی آن بودند .این
روبات در مقایسه با روباتهای بزرگ و سنگین از سرعت و انعطاف پذیری باالیی برخوردار
است و به راحتی از سطوح مختلف باال میرود .برای مثال در زمانی که این روبات دارای 3پا
بود ،مانند یک سه پایه عمل میکرد و توانایی نگهداری و کشیدن خود را داشت و زمانی که
به 6پا مجهز شد ،توسط یک کنترلگر کوچک هدایت میشد و مانند یک عنکبوت حرکت
میکرد .وقتی که این روبات به 8پا مجهز شد به راحتی توانست روی آب بماند و خود را
روی سطح آب حرکت دهد .این روبات درحال حاضر در مراحل اولیه قرار دارد و به صورت
یک نمونه کوچک است .سازندگان این روبات اظهار کردند که ساخت این روبات در ابعاد
بزرگتر و با استفاده از نی ممکن نیست و در صورت تایید این نمونه کوچک ،ساخت آن در
مقیاس بزرگتر با استفاده از پلیمرهای سبک انجام خواهد شد.

تولید شده است.
ایــن ترکیب کــه مولیبدن ســولفید
مصنوعی نــام دارد میتوانــد به عنوان
یک نیمهرسانا مورد استفاده قرار بگیرد
و رطوبــت را از محیــط جــذب کند و
مولکولهای آب را به هیدروژن و اکسیژن
تفکیک کند .تیم تحقیقاتی با ترکیب این
ماده با تیتانیوم اکسید موفق شدند از نور
خورشید نیز برای تولید انرژی با استفاده
از این رنگ استفاده کنند.
«توربن دانک» محقق ارشد این پروژه
گفت :تیتانیوم اکســید یــک رنگدانه

سفید است که در تولید رنگ به صورت
گسترده مورد اســتفاده قرار میگیرد و
حال این ماده ساده زمانی که به مولیبدن
سولفید اضافه شود ،دیوارههای خانه را
به محل جذب و تولید انرژی پاک تبدیل
میکند .وی افزود :برای بهبود کارایی این
سامانه نیازی به پاشیدن آب و یا مرطوب
کردن محیط نیست و حتی مناطقی که
از منابع آبی دور هستند نیز میتوانند از
این فناوری استفاده کنند.
مرحله بعد این تحقیــق تولید مخازنی
برای ذخیره انرژی تولید شده است.

گوگل در لندن دانشگاه
مهارتهای دیجیتال میسازد
گوگل که در ماههای اخیر سرمایه گذاریهای گسترده ای در لندن انجام داده
است قصد دارد در یک ساختمان  ۱۱طبقه در قلب لندن دانشگاهی به نام آکادمی
مهارتهای دیجیتال تاسیس کند .به گزارش مهر ،این دانشگاه  ۳۷۰۰متر مربع
مساحت خواهد داشت و به آموزش و الهام بخشی به همگان اختصاص مییابد.
دانشگاه یاد شده پذیرای بسیاری از گروههای سنی اعم از دانش آموزان مدرسهای
تا مدیران ارشد شرکتهای تجاری خواهد بود و قرار است همزمان با برگزاری
هفته فناوری لندن افتتاح شــود .شــرکت کنندگان در کالسهای درسی این
دانشگاه میآموزند که چگونه باید مهارتهای دیجیتال خود را ارتقا دهند .دانشگاه
مذکور از نظر طراحی نیز منحصربه فرد خواهد بود و دارای ســالنهای متعدد،
سینما ،ساحل مجازی ایجاد شده با تجهیزات الکترونیک ،شهربازی کوچک و
اتاقهای ارائه دروس و کارگاه خواهد بود .بخشی از هزینه راه اندازی این دانشگاه
توسط موسسات خیریه و دولت انگلیس تامین شده است تا مهارتهای دیجیتال
در این کشور افزایش یابد .گوگل میگوید با راه اندازی این مجموعه جدید 3هزار
شغل جدید تا سال  ۲۰۲۰در انگلیس ایجاد خواهد شد.

