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از زمان شیوع کرونا در سراسر جهان، دولت های بسیاری فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را به منظور مهار این بیماری به حال 
تعلیق درآورده اند. این وضعیت باعث کسادی اقتصاد کشور ها شده است به طوری که به گفته مقام های صندوق بین الملی پول،  
در حال حاضربدترین پیامد اقتصادی از زمان رکود اقتصاد جهانی پیش بینی می شــود. کروناتنها یک بحران در حوزه سالمت 
نیســت بلکه تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهانی است و ادامه دار شــدن این ویروس برابر با وقوع رکود در سطح جهان است. 
در حالی که تاکنون نیز آثار منفی آن آشکار شده است به طور مثال اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب و 
کار های خرد بوده است. مشاغلی مثل هتلداری و رستوران و حمل و نقل و صنایع دستی وبه طور کلی بخش خدمات که بیش 
از 45 درصد ارزش افزوده کشور را شامل می شود به شدت مورد تهدید واقع شدند. اگرچه توانایی اقتصادی کشور های مختلف 
با یکدیگر متفاوت است و اقتصاد ایران از جنبه های مختلف تحت فشار اســت، برخی کشور ها مانند ایران به دالیل اقتصادی و 
پیامد های آن موضوع قرنطینه را  از دســتور کار خود خارج کرده اند. از طرفی مهم ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران یعنی نفت 
با چالش های جدی مواجه شده است. از یک طرف فروش نفت با کاهش قیمت مواجه بوده و میزان صادرات کشور ایران نسبت 
به گذشته کاهش داشته است. این در حالی است که به دلیل تحریم ها دریافت پول ناشی از صادرات نفت کار دشواری است و رشد 

اقتصادی ایران در سال های اخیر منفی شده است.
تداوم سیاست هایی مانند قیمت گذاری، سیاست های موسوم به تنظیم بازار و فشار بر بنگاه ها تحت عناوین مبارزه با احتکار و 
گران فروشی، سهمیه بندی، نظام ارز دو نرخی، محدودیت های صادراتی، سختگیری نسبت به اخذ مجوز های مختلف در شرایط 

فعلی عوارض بسیار مخربی برای تولید و اشتغال کشور به دنبال خواهد داشت.
ذکر این نکته ضروری است که در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت فشار تحریم های خارجی الزم است بازار ها و بنگاه های 

اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق شرایط برخوردار باشند.

مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین

جهاندردورانپسازکرونا
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شرکت فوالدمبارکه در هفدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی با رأی 
ارزیابان این جایزه، موفق شد، برای سومین بار تنها تندیس زرین جایزه ملی 

تعالی سازمانی این دوره را به خود اختصاص دهد.
در این آیین که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، 
مدیر عامل گروه فوالدمبارکه و جمعی از مقامات و مدیران عامل شرکت های 
برتر ایرانی برگزار شــد، در نهایت تنها تندیس زرین این دوره به مهندس 

عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اهداء شد.
مهندس عظیمیان مدیر عامل فوالدمبارکه پس از دریافت لوح و تندیس این 
جایزه با اشاره به این که بقای سازمان ها در روند پر شتاب تحوالت اقتصادی 
و اجتماعی و افزایش رقابت در فضای کسب و کار تنها با توجه ویژه به تحول 
و بهبود مستمر میسر می گردد، خاطرنشان کرد: تحول در زمان فعلی دیگر 
از حد شعار و موضوع جنبی فراتر رفته و به عنوان یک فضای تصمیم خاص و 
به عبارت دیگر یک پارادایم در مدیریت سازمان ها مطرح است. وی تصریح 
کرد: از سوی دیگر، پایداری سازمان ها در گرِو دست یابی به نتایج متوازن در 
همه حوزه های مرتبط با ذی نفعان می باشد. نمی توان محصولی با کیفیت 
تولید نمود اما مراقب هوای پاک نبود، نمی توان به ســودآوری رســید اما 
رضایت کارکنان و شرکای کسب و کار را فراموش کرد. مهندس عظیمیان 
تاکید کرد: شرکت فوالدمبارکه از بدو تأسیس با توجه به مأموریتی که برای 
خود در ایفای نقش محوری در توســعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف 
کرده، همواره تالش نموده جایگاه خود را در صنعت فوالد ارتقاء داده و خود 
را به عنوان یک الگوی موفق بنگاه داری در کشور ارائه نماید و در این راه به 
موفقیت های ارزنده ای دست یافته اســت. از این رو تالش جمعی کارکنان 
فوالدمبارکه، بر اساس دستورالعمل ها و کنترل هایی که وجود دارد، ارزیابان 
را به این نتیجه رســاند که فوالدمبارکه صالحیت دریافت تندیس زرین را 

دارد و نتیجه آن، تعالِی قابل لمس در شرکت است.
به گفته مدیرعامل فوالدمبارکه جهش تولید که در سال جاری مورد تاکید 
مقام معظم رهبری قرار گرفته، همواره یکی از اســتراتژی های اصلی این 
شرکت از بدو تاسیس تاکنون بوده است که از نتایج آن می توان به دست یابی 
به تولید 9 میلیون و 150 هزار تن فوالد خام در گروه فوالدمبارکه در سال 
98 و برنامه منسجم برای پیشــبرد طرح های توسعه گروه از جمله تکمیل 
نورد گرم شرکت یا همان ابَر پروژه نورد گرم شماره 2 مزین به طرح شهید 
قاسم ســلیمانی که ســاالنه 4.2 میلیون تن به ظرفیت نورد فوالدمبارکه 
اضافه خواهد کــرد و همچنین ســرمایه گذاری های کالن در حوزه معادن 
ســنگان اشــاره کرد. وی در همین خصوص افزود: عالوه بر پروژه های یاد 
شده در راستای دســتیابی به اهداف ســال جهش تولید، عالوه بر افتتاح 
فاز نخست کارخانه 5 میلیون تنی کنسانتره فوالد سنگان فوالدمبارکه در 
شهرستان خواف استان خراسان رضوی که اخیرا شــاهد بهره برداری آن 
بودیم، بهره برداری از فاز دوم این طرح در 60 روز آینده و پروژه های بزرگ 
دیگری از جمله اضافه نمودن واحد فوالدسازی 800 هزارتنی تولید فوالد 

خام در فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری یکی از طرح های هفتگانه 
استانی که از این طریق ظرفیت تولید فوالد خام گروه فوالدمبارکه به فراتر 
از 11میلیون تن افزایش می یابد. و همچنین کارخانه 15هزارتنی الکترود 
گرافیتی در اردکان یزد که در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهد رسید 

را در دستور کار داریم.
مدیرعامل فوالدمبارکه در ادامه با تاکید بر این که دریافت این جایزه با سطح 
امتیازی که فوالدمبارکه کسب کرده و نیز جایزه های مشابه بین المللی که 
پیش از این دریافت کرده، آســان نبوده و نیست، اظهار داشت: در واقع این 
موضوع افزایش ضریب بهره وری، افزایش سودآوری، قدرت و استحکام سهام 
فوالدمبارکه در سازمان بورس و رسیدن به اهداف و چشم اندازهای بهتر را 

برای ما به ارمغان دارد.
مهندس عظیمیان کسب این موفقیت ارزشمند را مرهون تالش و فداکاری 
همه کارکنان زحمت کش شرکت دانست و ضمن تبریک به مناسبت کسب 
این دستاورد ارزشمند گفت: در شرایط حساس کنونی و با وجود سختی های 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیران و کارکنان گروه فوالدمبارکه با در نظر 
داشتن اهمیت استمرار تولید و نقش آن در اقتصاد کشور، با کوشش و تعهد 
مثال زدنی مانع از وارد آمدن هرگونه وقفه به تولیدات شرکت شدند که این 

مجاهدت، شایسته قدردانی است.
در همین خصوص سیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی فوالدمبارکه و مدیر 
تعالی سازمانی شرکت با اشاره به این که فوالدمبارکه در سال 91 نیز موفق 
شد برای اولین بار تندیس زرین تعالی ســازمانی را در کشور کسب نماید، 
حفظ جایگاه و حضور مداوم در سطوح باالی تعالی را از کسب آن دشوارتر 
دانســت و اظهار کرد: بعد از حضور در 13 دوره ارزیابی از سال 82 تاکنون 
فوالدمبارکه موفق به حفظ سطح زرین در تعالی سازمانی برای سومین دوره 
شده است و این موضوع نشــان گر عزم جدی شرکت جهت حفظ و ارتقای 

جایگاه رقابتی خود در فضای کسب و کار و به ویژه صنعت فوالد می باشد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تعالی به یک باور و فرهنگ در بدنه سازمان 
تبدیل شود، آنگاه می توان به آینده و مسیر پیش رو و دست یابی به چشم انداز 

سازمان امیدوار بود.
محمد ناظمی مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالدمبارکه نیز با اشاره 
به فرآیند حضور شرکت در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی گفت: علی رغم 
این که از سال 93 و پس از کسب دومین تندیس زرین در ارزیابی جایزه ملی 
تعالی سازمانی حضور نداشتیم اما با حضور در ارزیابی جایزه سرآمدی اروپا 
)EFQM( و خودارزیابی های دوره ای همواره اقدام به شناسایی حوزه های 
بهبود و تعریف و اجرای پروژه های تحول نمودیم به طوری که در سال 97 
موفق به کسب سطح زرین سرآمدی از جایزه EFQM اروپا برای اولین بار 
شدیم. وی با اشاره به این که مســیر تعالی و تحول یک مسیر بی انتهاست 
گفت: تقویت نگاه سیستمی و اســتفاده از الگوهای مدیریتی مانند تعالی 

سازمانی همواره مد نظر مدیریت ارشد شرکت بوده است.

 اعطای تنها تندیس
 زرین جایزه  ملی  تعالی  سازمانی 

به فوالدمبارکه
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هفدهمین دوره همایش تعالی سازمانی و هفدهمین دوره اعطای جایزه 
ملی تعالی سازمانی که بخاطر شیوع کرونا در اسفند سال گذشته مجال 
برگزاری نیافت و به تعویق افتاد، در آخرین روزهای خردادماه سال جاری 

در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در چارچوب برنامه های توســعه صنعتــی و به منظور ارتقای ســطح 
بهره وری و توسعه تعالی در شرکت ها و سازمان های ایرانی، معرفی الگوی 
ملی تعالی سازمانی و ارزیابی سازمان ها با حمایت وزارت صنایع و معادن 
وقت از سال 1382 آغاز شد و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به همت مرکز تعالی سازمانی 
سازمان مدیریت صنعتی تاکنون تداوم داشته و روند رو به توسعه ای را 

طی کرده است.
بر این اساس، ســازمان مدیریت صنعتی امســال نیز همچون 16 سال 
گذشــته اقدام به اعطای جایزه ملی تعالی ســازمانی از طریق تشکیل 
تیم های ارزیابی،  بازدید از سازمان ها و شناسایی شرکت ها و سازمان های 
سرآمد و برتر براساس مدل علمی و معتبر کرده است. این جایزه با دارا 
بودن نظام نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاییدیه ســازمان ملی 
بهره وری، هم اکنون معتبرترین و با قدمت تریــن جایزه ملی در حوزه 

تعالی و بهره وری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت فوالدمبارکه 
اصفهان موفق به کسب تندیس زرین هفدهمین دوره اعطای جایزه ملی 
تعالی سازمانی در بخش ساخت و تولید در سطح سازمان های بزرگ شد. 
شرکت مادر تخصصی میدکو و شرکت مهندسی ساخت برق و کنترل 
مپنا نیز موفق به دریافت تندیس ســیمین بخش ســاخت و تولید در 
سطح سازمان های بزرگ شدند. شرکت صنایع پمپیران، شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان و شرکت پتروشیمی زاگرس موفق به دریافت تندیس 

بلورین در بخش ساخت و تولید در سطح سازمان های بزرگ شدند.
در 17 سال اخیر برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی تعداد سازمان های 
حاضر در فرایند جایزه ملی تعالی از لحاظ ابعاد سازمانی شامل 70 درصد 
ســازمان های بزرگ )باالی 150 نفر(، 22 درصد ســازمان های با ابعاد 
متوسط )بین 50 تا 150 نفر( و هشت درصد سازمان های کوچک )زیر 
50 نفر( بوده اند. با توجه به بخش بندی های جایزه ملی تعالی سازمانی، 
در حوزه ساخت و تولید 51.9 درصد، در حوزه خدمات 41.9 درصد، 4.2 

درصد در حوزه سالمت و دو درصد در حوزه های آموزش و بخش عمومی 
در فرایند جایزه ملی حاضر بودند.

در ایــن دوره اعطای جایزه ملی تعالی ســازمانی، برخی شــرکت ها و 
سازمان های مختلف خصوصی و دولتی در حوزه های بانک و بیمه، نفت، 
گاز و پتروشــیمی، صنایع معدنی و فوالد، شــهرداری ها، دستگاه های 
دولتی استانی، عمرانی، رسانه، تشکل ها، دارویی، حمل و نقل، فناوری 
اطالعات، کاشی و سرامیک، خدمات مهندسی و مشاوره مورد ارزیابی 
قرار گرفتند.  برای هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی ســازمانی در سال 
98، تعداد 15 سازمان در سطح تندیس، 31 سازمان در سطح تقدیرنامه 
برای تعالی و 12 سازمان برای گواهی تعهد به تعالی از بین شرکت های 

بزرگ و معتبر کشور در جایزه ملی تعالی سازمانی ثبت نام کردند.
امیر بیات ترک معاون وزیر صمت در این همایش با اشــاره به تحریم ها 
علیه کشور اظهار داشت: هر تحریمی که ایجاد می شود باید روشی برای 
عبور از آن پیدا کنیم و دراین جنگ نابرابر اقتصادی همه دخیل هستند.
وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال برای عبور از بحران ها افزود: فضای 
مجازی و فضای دیجیتال موضوعی است که جهان به سمت آن رفته است 
و به مشتری، بازار و توســعه آن کمک های زیادی کرده است و کاهش 

هزینه ها، افزایش مشتری را در پی داشته است.
معاون وزیر صمت تاکیــد کرد: تکنولوژی تغییــرات و تحولی را ایجاد 
می کند که می تواند برندها و صنایع بزرگ را از بین ببرد و اســتفاده از 
آن عامل بسیار مهمی در توسعه اســت. وی در خصوص اهمیت تحقق 
جهش تولید در کشور خاطر نشان کرد: جهش تولید باعث افزایش تولید 
ناخالص ملی می شود و روند مالی و اقتصادی کشورافزایش پیدا می کند، 

در نتیجه امنیت اجتماعی بهبود می یابد.
رئیس هیات عامل ایدرو افزود: یکی از عوامل دستیابی به جهش تولید، 
رعایت شایسته ساالری در سازمان ها اســت که به تبع آن پاکدستی، 
تخصص و تعهد به وجود می آید و باید بتوانیم آن را در سازمان اجرا کنیم 

تا اعتماد فراهم شود.
بیات ترک تاکید نمود: اگر در چارچوب مدل عمل کنیم و عواملی که در 
زیر ساخت ها مطرح هســتند مانند رهبری، سرمایه های انسانی و خط 

مشی ها را ببینیم با همدلی و همفکری می توانیم موفق شویم.

هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی برگزار شد

افتخاری دیگر برای فوالدمبارکه
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شهردار اصفهان گفت: با انجام 5 کیلومتر حفاری مکانیزه در سال گذشــته، رکورد حفاری در پروژه متروی اصفهان در 19 سال گذشته 
شکسته شد. 

 قدرت ا... نوروزی در مورد اجرای خط دوم مترو، اظهار کرد: این طرح واقعا با سرعت خوبی جلو می رود به طوریکه تی بی ام از ایستگاه چهارم 
خط دوم )عمان سامانی( مترو عبور کرد؛ توانستیم بیش از 5 کیلومتر حفاری مکانیزه در سال گذشته داشته باشیم و در 19 سال گذشته 
رکورد شکسته و کارهای 10 ایستگاه انجام شد. در آینده هم به میدان امام علی می رسیم که بزرگترین ایستگاه متروی شهر در این بخش 

ساخته می شود. وی افزود: امیدوارم با سرعتی که در مترو داریم ظرف چهار تا پنج سال خط دوم مترو ساخته شود. 
شهردار اصفهان در ادامه به حضور چهارساعته اش در اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: در این دیدار به صورت 
تلفنی به سواالت بیش از 60 شهروند پاسخ دادیم و آماده ایم تا در فرصت دیگری به شهروندانی که تلفن زدند و فرصتی برای پاسخگویی 
نبود، جواب دهیم. وی ادامه داد: این کار برای اولین بار در شهرداری اصفهان از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، اجرا 
شد و اقدام خوبی بود. شهردار اصفهان تصریح کرد: در این ارتباط فرم هایی هم برای پیگیری مشکالت مردم از سوی شهردار منطقه و معاون 
مربوطه تکمیل و در اختیار آنها قرار گرفت؛ این اقدام می تواند فرآیندها را کوتاه کند و اصل پاسخگویی که اصل مهمی برای حمایت از حقوق 
مردم است با این برنامه ها اجرایی می شود. وی عمده مشکالت مردم در این تماس ها را تغییر کاربری ها دانست و گفت: برای تغییر کاربری ها 
5 دستگاه اعم از میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری مداخله دارند و باید این موضوع برای مردم که 
عمده سوال آنهاست، توضیح داده شود. نوروزی ادامه داد: این برنامه ارزیابی می شود و در صورت مفید بودن تداوم می یابد. وی افزود: البته 
ارتباطات مستقیم مختلفی هم در مناطق مختلف شهر داریم و قبال هم برای حضور در منطقه اعالم می کردیم؛ در این مالقات های مردمی 
اول با معتمدان گفت و گو می کنیم، بعد به طور مستقیم، خود من و معاونان با مردم صحبت می کنیم و گره های کوری که بعضا سال ها باز 
نشده بود، باز می شود. شهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین تا جایی که مقدور است به درخواست های مردم از طریق فضای مجازی هم 

پاسخ می دهم تا ما هم به مسیری که مردم نیاز به خدمات دارند، هدایت شویم. این یک نوع مشورت است. 
تشکیل کمیته ای با حضور معتمدان در منطقه یک و سه برای انجام توافقات آزادسازی

وی با اشاره به درخواست یکی از شــهروندان منطقه یک برای اجرای سنگ فرش یکی از کوچه های خیابان طیب، اظهار کرد: مکانی که 
شهروند اشاره کرد از طرف چهارباغ پایین بعد از تختی قرار دارد. اینجا دو بحث دارد؛ برخی بخش ها ممکن است، تاریخی نباشد که کار کردن 
در این بخش آسان است اما برخی قسمت های آن تاریخی است که باید تمام ضوابط میراثی را رعایت کنیم. نوروزی افزود: در مورد این طرح 
نیاز به آزادسازی هایی وجود دارد و باید با مردم توافق شود. هرچند بخشی که در بازارچه بوده، حل شده است. وی گفت: همچنین در این 
زمینه کمیته ای از مجموعه شهرداری منطقه یک و مردم محل تشکیل شود تا با مردم گفت و گو کنند. مشورت با مردم می تواند مسئله را حل 
کند چراکه اگر اهمیت موضوع برای مردم گفته شود با تبیین و مشارکت مردم این کار انجام می شود. شهردار اصفهان در مورد زمان نهایی 

شهردار اصفهان با اشاره به اجرای خط دو مترو:

رکورد حفاری در پروژه متروی اصفهان شکسته شد
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برای دو طرفه شدن ابتدای خیابان ابن سینا اظهار کرد: در بودجه امسال برای این خیابان اعتبار پیش بینی شده است. وی افزود: هرجایی نیاز به آزادسازی داشته 
باشد، موضوع دوطرفه است. یک طرف شهرداری و طرف دیگر مالکان است و باید توافقی شکل گیرد که نیاز به مشارکت مردم دارد اما اگر از طریق اعمال قانون 
برای آزادسازی اقدام کنیم، سبب نارضایتی مردم می شود. نوروزی ادامه داد: شهرداری منطقه سه معتمدین محلی را در این بخش از خیابان دور هم جمع کند و 
ما هم آمادگی داریم تا این مسئله 50 ساله در این دوره بعد از سال ها حل شود.  وی با بیان اینکه برای ساماندهی میدان امام علی کمیته ای مشترک از شهرداری 
و مردم تشکیل شده است، گفت: امروز در فضای زیر میدان امام علی، که سال ها رها بود، فروشگاه رفاه راه اندازی شد و اکنون بین سه تا چهار هزار نفر روزانه از این 
فروشگاه خریداری می کنند و روزی 200 میلیون فروش مواد غذایی در این فروشگاه انجام می شود. این حرکت به این معناست که میدان به سمت پویایی پیش 
می رود. شهردار اصفهان افزود: در مالقات های مردمی گفتیم که حضور معتمدین باید نهادمند شوند و تشکلی در این باره شکل گیرد چراکه معتمدان قدرت باالیی 
دارند و می توانند با شهرداری همکاری کنند. در منطقه ای مانند منطقه سه به لحاظ وجود بازار، بافت های تاریخی و فرسوده انجام آزادسازی کار دشواری است 
و برخی از محالت منطقه سه تبدیل به انبار شده که رفت و آمد را سخت کرده است. وی تصریح کرد: از شهردار منطقه سه می خواهم، شورای معتمدین منطقه 
برای آزادسازی ابتدای خیابان ابن سینا فعال شود چراکه هرکدام از معتمدان به تنهایی افرادی هستند که می توانند بخشی از گره را باز کنند و با مداخله آنها در 
سرنوشت منطقه می توان مشکل را حل کرد.  نوروزی در پاسخ به درخواست یکی از شهروندان منطقه هشت برای ایجاد فضای سبز در کنار برج کبوتر تصریح کرد: 
این بخش دو برج کبوتر دارد و یکی از برج ها مرمت شده و برای برج دیگر هم در پایان سال گذشته اقداماتی را انجام دادند به طوریکه پارسال کوچه های اطراف برج 
آسفالت شد. مدیر منطقه هشت این موضوع را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: در مورد برخی پروژه ها، میراث فرهنگی باید نظر دهد. شهردار اصفهان در مورد 
پروژه تعریض خیابان محوری اصفهانی در منطقه 14 تصریح کرد: گره کور این پروژه آزادسازی است و اتفاقا بودجه را در منطقه 14 به گونه ای لحاظ کردیم که 
گره های کور را باز کنیم و در بودجه 99 اعتبار این خیابان دیده شد. اینجا یکسری مغازه است که باید آزادسازی شود و باز کردن این گره هم نیاز به کمک مردم 
دارد. وی بیان کرد: از مردم می خواهیم به شهرداری منطقه 14 مراجعه کنند، تا همراه با مغازه داران و معتمدان، توافقی صورت گیرد. آماده ایم از این بودجه، با 

سقف قیمت این توافق را با مغازه داران تعیین کنیم تا مسیر آزاد شود چراکه کار عملیات این پروژه کار سختی نیست. 
شهردار اصفهان در مورد مالقات های مردمی هم تصریح کرد: کرونا جلوی مالقات عمومی شهرداری را گرفت. با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل ها 

قول می دهم در اولین فرصت در منطقه هفت حضور پیدا کنیم. 
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یکی از مهم ترین نقاط عطفی که یک کسب وکار می تواند به آن دست پیدا 
کند، رسیدن به یک میلیون فالوور در اینستاگرام و توییتر و فیس بوک و سایر 
شبکه های اجتماعی است. این اتفاق مزایای زیادی به همراه دارد: مشخصا 
نشان می دهد که افراد به شما توجه دارند و قابلیت زیادی برای تاثیرگذاری 

در زمینه کاری خود دارید.
داشــتن تعداد زیادی فالوور در فضای مجازی نه تنها برای اینفلوئنســرها 
اهمیت دارد، بلکه معیار مهمی برای موفقیت کســب وکارها است.در حال 
حاضر اینســتاگرام یکی از پلتفرم های مهم برای ارتباط با مخاطبان است، 
خواه از آن برای بازاریابی محصول و یا کسب وکارتان استفاده کنید و یا اینکه 
یک صفحه شخصی داشته باشید.پلتفرم هایی مثل یوتیوب و فیس بوک هنوز 
هم تاثیرگذار هستند، در حالی که توییتر، لینکدین و تیک تاک مخاطبان 

بیشتری را جذب می کنند.
چگونه می توان در شبکه های اجتماعی یک میلیون فالوور داشت؟
خوشبختانه با یک استراتژی درســت، طرز فکر مناسب و پشتکار و ثبات، 

دستیابی به یک میلیون فالوور برای همه امکان پذیر است.
1- از هشتگ های مناسب استفاده کنید

اگر می خواهید فالوورهای زیادی را جذب کنید، این کار مهم ترین مورد برای 
رسیدن هدف است. چه در اینســتاگرام و چه در توییتر و چه در هر پلتفرم 

دیگری، هشتگ ها اولین راهی اســت که فالوورهای بالقوه جدید می توانند 
مطالب و محتوای تولیدی شما را پیدا کنند.هشتگ ها باید دارای دو ویژگی 
اساسی باشند: اول اینکه مربوط به مطالب و محتوای شما باشند، و دوم اینکه 

در دسته بندی »ترند« یا پربازدیدها قرار بگیرند. 
تولید محتوای منظم و به روز یکی از راه های جذب فالوور اســت، نظر دادن 
درباره موضوعات مهم روز و یا ارسال عکس ها و تصاویر با توجه به ترندها یا 
موضوعات روز.با نگاه کردن به تحلیل آنالین به روز، می توانید بفهمید که چه 
هشتگ هایی ترند شده اند و سعی کنید مطالب و محتوایی تولید کنید که در 

مورد آن هشتگ ها باشد. 
با این وجود، نباید از هشتگ های نامربوط فقط به دلیل اینکه ترند شده اند، 
استفاده کنید. در این صورت مخاطبان شما با دیدن هشتگ های نامرتبط 

گیج می شوند و همچنین فالوورهای احتمالی را نیز از دست خواهید داد.
2- در صفحه خود دیگر کاربران را فالو کنید و با آنها ارتباط داشته 

باشید
حتی وقتی که در حال ســاخت صفحه ای برای جذب فالوور هستید، باید 
ســایر کاربران با عالئق، محتوا و مخاطبان هدف مشــابه را فالو کنید. این 
کار باعث می شود شما بخشــی از جامعه کاربری باشید و مخاطبان هدف 
راحت تر می توانند شما را پیدا کنند. اگر واقعا می خواهید فالوورهای زیادی 

درآمــد
از پشت قاب

دنیای مجازی

 چگونه با جذب مخاطب
 در اینستاگرام، توییتر
 و شبکه های اجتماعی

کسب درآمد داشته باشیم
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در شبکه های اجتماعی داشته باشید، شما باید در مورد رقبای خود و یا در 
صورتی که رقابت مهم نباشد، حداقل درباره پروفایل ها و صفحه های مشابه 
تحقیق کنید. تا جایی که ممکن است با جامعه کاربری در ارتباط باشید تا 
شناخته شوید و سایر کاربران را به سمت حساب کاربری خود جذب کنید. 
نظــر دادن در مورد پســت و عکس رقبا یکــی از بهتریــن روش ها برای 
جذب و هدایت فالوور به سمت حســاب کاربری خودتان است. در نهایت، 
بازدیدکنندگان، صفحه شــما را خواهند دید و اگر محتوای شــما به اندازه 
کافی جذاب باشد، حداقل بعضی از آنها صفحه شما را فالو می کنند و تبدیل 

به فالوور شما می شوند.
3- به طور منظم محتوای باکیفیت منتشر کنید

باید تا جایی که می توانید فعالیت داشته باشید، البته تا زمانی که در تایم الین 
خودتان بیش از حد پست منتشر نکنید و یا برای دیگران بیش از حد کامنت 
نگذارید. برای اینکه به فالوورهای احتمالی نشان دهید که محتوای باکیفیت 
و اصیلی دارید، پست های شما باید به صورت منظم منتشر شود و جذاب و 
گیرا باشد. مطمئنا در آغاز کار باید آزمون و خطا انجام دهید تا بفهمید که 
چه پست هایی باید منتشــر کنید و مخاطبان هدفتان چه نوع محتوایی را 
می پسندند، اما وقتی که به محتوا و ســبک خاص خودتان رسیدید، سعی 

کنید به همان سبک و قالب پایبند بمانید.
4- محتوا و مطالبتان را در زمان درست منتشر کنید

پیشتر مشخص شده اســت که »بهترین« زمان برای انتشار پست و مطلب 
چه زمانی است، و این راهنماها می تواند در ابتدای کار به دردتان بخورد. با 
این حال، هنگامی که می خواهید فالوور را جذب کنید و با آنها ارتباط برقرار 
کنید، بهتر است داده های مربوط به پست ها و پروفایل خودتان را نیز بررسی 
کنید. ممکن اســت عادت ها و ترجیحات مخاطب هدف شما با یک کاربر 
 Instagram Analytics for عادی فرق داشته باشد. ابزارهای تحلیل مثل
Business، که می توانید در اینســتاگرام و در قسمت فالوورها پیدا کنید، 
می تواند آمار الیک و اشتراک گذاری پســت های شما را نشان دهد. یکی از 
مفیدترین آمارها، یک خط زمان )تایم الین( است که به شما نشان می دهد 
که فالوورها در چه زمانی بیشترین فعالیت را در اینستاگرام داشته اند. با توجه 
به این آمار، می توانید بفهمید که بهترین زمان انتشار مطالب و پست ها، چه 

ساعتی از روز و چه روزی از هفته است.
5- فالوورهای رقبا را فالو کنید

فرض کنیم که شــما یک صفحه عکاســی با موضوع عکاســی شــهری و 
عکس های سیاه و ســفید در اینســتاگرام دارید. اگر قبال این کار را انجام 
نداده اید، پروفایل ها و صفحه هایی که شبیه صفحه شما است و فالوورهای 
زیادی هــم دارد را پیدا کنید.  فالوورهای آن صفحه هــا و پروفایل ها حتما 
به عکاسی سیاه و ســفید عالقمندند و یا اینکه فقط یک صفحه و پروفایل 
را در این زمینه فالــو کرده اند. حاال، آن فالوورها را فالــو کنید. با انجام این 
کار، مســتقیما با مخاطب هدف آینده خود ارتباط برقرار می کنید و به طور 
غیرمستقیم از آنها دعوت می کنید تا از پروفایل و صفحه شما بازدید کنند. 

حداقل تعدادی از این کاربرها شما را فالو می کنند.
6- از سایر پلتفرم ها هم فالوور جذب کنید

این روش نو و جدیدی نیست، اما اغلب افراد فراموش می کنند از این روش 
استفاده کنند. حتی اگر از اول در یک پلتفرم دیگر فعال هستید، دلیلی ندارد 
که نباید از ســایر پلتفرم ها فالوور را به پروفایل و صفحه اصلی تان هدایت 

کنید.فرض کنیم که اینستاگرام پلتفرم اصلی شما است. 
لینک صفحه اینستاگرام شما باید در همه پلتفرم هایتان قابل دسترسی باشد. 
این پلتفرم ها شامل دیگر شبکه های اجتماعی است، مثل فیس بوک، توییتر 
و پینترست و حتی لینکدین، البته اگر می توانید با آن کار کنید. و همین طور 
اگر وبسایت دارید، لینک صفحه اینستاگرام را باید در وبسایتتان قرار دهید 

)و البته باید وبسایت داشته باشید.(
اگرچه بیشتر وقت خود را صرف بازاریابی برای صفحه اینستاگرام می کنید 
اما باید زمانی را هم به تبلیغ دیگر شــبکه های اجتماعی اختصاص دهید. 
پینترست که از نظر بصری شبیه اینستاگرام اســت، برای بازاریابی فیلم و 

عکس می تواند به کارتان بیاید.
7- هشتگ خودتان را بازاریابی کنید

خوشــبختانه، برای ساخت یک هشتگ شــخصی منحصربه فرد، مرتبط و 
جذاب تالش زیادی انجام داده اید. حاال، هشتگ را به یک برند تبدیل کنید! 
البته، باید هشــتگ خودتان را در سایر شــبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارید، اما به یاد داشته باشــید که می توانید هشتگ خودتان را به صورت 
آفالین بازاریابی کنید. اگر کسب وکار کوچکی را مدیریت می کنید، این مورد 

می تواند به کارتان بیاید. 
هشتگ خودتان را روی مواد تبلیغاتی- از پوستر گرفته تا کارت ویزیت- درج 
کنید. اگر اینفلوئنســر هستید اما کســب وکاری ندارید، می توانید با کمی 
خالقیت این روش را به کار بگیرید. به عنوان مثال، تعدادی کارت ویزیت و 
یا تراکت و بروشور جذاب و زیبا چاپ کنید- که هشتگ شما هم روی آنها 
درج شده باشد- و آنها را در دسترس افراد عالقمند به محتوا و مطالبتان قرار 
دهید. برای مثال، اگر صفحه شــما در زمینه ورزش و زندگی سالم فعالیت 

دارد، مواد تبلیغاتی تان را در باشگاه ها و فروشگاه های ورزشی پخش کنید.
8- برای پیشــرفت در کار، از ابزارهای تجزیه و تحلیل حرفه ای 

استفاده کنید
یکی از عناصر مهم در استراتژی موفق شــبکه های اجتماعی این است که 
حدس و گمان را کنار بگذارید. خوشبختانه، با استفاده از ابزارهای کاربردی 
که وجود دارد می توانید آمار و اطالعاتی دربــاره مخاطبان هدف، رقابت و 
عملکرد پست ها و الیک ها و اشــتراک گذاری ها به دست بیاورید. اشتراک 
بیشــتر این برنامه ها برای کاربران حرفه ای پولی است، اما دریافت تحلیل 
درست داده ها می تواند به طور شگفت انگیزی باعث افزایش تعداد فالوورهای 
شما شود. می توانید قبل از پرداخت پول و تهیه اشتراک این برنامه ها، از آنها 
به صورت آزمایشی استفاده کنید تا ببینید که کدام برنامه مناسب کسب وکار 

شما است.
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یک دکترای حقوق بین الملل گفت: اکنون کودکان کار بیشتر در معرض شیوع ویروس قرار دارند و این بدترین اشکال کار کودک است، در حالی که 
خطرات کار کودک همیشه قابل رویت نیست، تجربه نشان می دهد که بحران اقتصادی، کار کودکان را تشدید می کند و کار در فضای بیرون احتمال 
شیوع این بیماری را بین آن ها تشدید خواهد کرد. نوید بابایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه آثار ناشی از بحران های طبیعی و انسانی به 
صورت برابر توزیع نمی شود، اظهار کرد: آثار آن بر افراد آسیب پذیری مانند کودکان کار، قربانیان کار اجباری، زنان و کودکانی که مورد قاچاق واقع 
می شوند، خانواده های مهاجر و فاقد تابعیت بیشتر است، چرا که این گروه ها به دلیل دسترسی نداشتن به خدمات اجتماعی، بیمه ای و حمایت کافی 
آسیب بیشتری می بینند. وی ادامه داد: سازمان ملل متحد سال 2020 را سال بین المللی برای از بین بردن کار کودکان اعالم نموده است و این تالشی 
برای ریشه کن کردن این شکل سوء استفاده و بهره کشی از کودکان است. مدیر انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با توضیح اینکه در سراسر جهان 
حدود 250 میلیون کودک کار وجود دارند که تقریباً نیمی از آن ها کارهای پرخطر انجام می دهند، افزود: ظهور بیماری کووید 19 تحقق این هدف 
سازمان ملل را به مخاطره انداخته است و بحران بهداشت جهانی سبب می شود که کودکان بیشتری به کار گرفته شوند و آن ها ناچار هستند، بخشی 
از فشار اقتصادی ناشی از این بحران را تحمل کنند. وی با اشاره به اینکه اکنون کودکان کار بیشتر در معرض شیوع ویروس قرار دارند و این از بدترین 
اشکال کار کودک است، تصریح کرد: در حالی که خطرات کار کودک همیشه قابل رؤیت نیســت، تجربه نشان می دهد که بحران اقتصادی به ویژه 
اکنون که شیوع کرونا بر اقتصاد هم تأثیر گذاشته است، کار کودکان را تشدید می کند و کار در فضای بیرون احتمال شیوع این بیماری را بین کودکان 
کار افزایش می دهد، خصوصاً اینکه کودکان کار امکان مستمر برای دسترسی به وسایل بهداشتی چون ماسک و دستکش ندارند. بابایی خاطرنشان 
کرد: شرایط کار خطرناک )مانند افزایش ساعات کار کودک، کارهای پرخطر و شرایط کار مضر(، افزایش پریشانی روانی ناشی از اجبار به کار، ترس از 
بیماری برای کودکان کار، تعطیلی مراکزی که به کودکان کار خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی ارائه می دهند، کاهش درآمد خانوار به دلیل مرگ 
والدین و گاهی برخورد قهری و قانونی با این کودکان به جهت کار در شرایط بحران، بخشی از آسیب هایی است که این کودکان با آن روبرو خواهند بود.
وی با توجه به تشدید آسیب ها نسبت به کودکان کار در شرایط بحرانی کرونا در جهت کاهش آسیب های ناشی از کار کودک پیشنهاداتی ارائه کرد و 
گفت: اولویت خانواده های دارای کودکان کار برای دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی، افزایش اطالع رسانی برای پیشگیری از کار کودک و خطرات 
ناشی از کار کودک، توجه ویژه به کودکان مهاجر و بدون تابعیت و کودکان دارای معلولیت، ایجاد فرصت شغلی برای خانواده های کودکان کار، نظارت 
از طریق مدرسه نسبت به کودکانی که در معرض کار و ترک تحصیل قرار دارند، توزیع مســتمر وسایل بهداشتی و امکان دسترسی به پزشک برای 

کودکان کار و افزایش نظارت بازرسان اداره کار بر ممنوعیت به کار گیری کودکان زیر 15 سال از جمله این اقدامات است.
منبع: ایمنا

روز جهانی مقابله با کودکان کار؛

تاثیر کرونا بر کودکان کار چیست؟
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برخی مشاغل در حوزه هوانوردی تا ده سال آینده فراموش می شوند یا 
توسعه پیدا می کنند و با تقاضای بیشتری همراه خواهند بود که اطالع 
از آنها می تواند افراد را در انتخاب شغل آینده و سرمایه گذاری درست، 

کمک کند.
 اهمیت پیش بینی آینده مشاغل

برای هر فردی که خواهان موقعیت شغلی ایده آل در آینده است، اطالع 
از کم و کیف کســب و کارها در آینده بسیار ارزشمند است، چرا که فرد 
می تواند از امروز با انتخاب مسیر درست، پیشرفت شغلی خویش در آینده 
را تسهیل کند و البته امنیت شغلی بهتری را نیز تجربه کند. با توجه به 
اهمیت این موضوع، مراکزی در جهان به دنبال پیش بینی آینده مشاغل 

هستند و به شکلی مستمر گزارش هایی در این زمینه ارائه می کنند.
 مشاغل هوانوردی در ده سال آینده

هوانوردی یکی دیگر از حوزه های بسیار با اهمیت برای آینده جهان است 
که در بخش هایی چون دســتگاه های هوانوردی کوچک، فرودگاه های 

منطقه ای و نظایر آن در حال رشد است.
بشر ظهور فناوری های خط شکنانه فراوانی را در این حوزه انتظار دارد که 
اهمیت آن را در آینده بیشتر نیز خواهد کرد. فناوری های نوظهور با خود 

مشاغل و تخصص های نوینی را به همراه خواهند آورد.
در ادامه مشاغلی که پیش بینی می شــود در این حوزه برای سال های 

آینده با توسعه و تقاضای بیشتری همراه باشند را بیشتر بشناسیم:
 فناور بازیافت هواپیما

فناور بازیافت هواپیما متخصصی است که در توسعه روش های بازیافت 
برای مواد اولیه، تجهیزات و اجزای چارچوب هواپیما که البته شــغلی 
قدیمی است کار می کند. اما با پیشرفت فناوری های ساخت هواپیماهای 
نوین این شغل نیز همواره رو به توسعه بوده است و در آینده نیز اهمیت 

بیشتری خواهد یافت.
طراحی فضاپیماها

طراح فضا پیما ها  متخصصی اســت در طراحی انواع مدل های فضاپیما 
بر اســاس کاربرد آن ها نظیر باربر یا مسافربر که به تدریج اهمیت آن به 

شدت افزایش خواهد یافت.
طراحی زیرساخت فضاپیماها

طراحان  زیرساخت فضاپیما افرادی هســتند که در طراحی فرودگاه، 
آشیانه، انبارهای تعمیر و نگهداری و اجزای زیر ساخت ناوبری فضاپیماها 

تخصص خواهند داشــت. این تخصص برای حمل و نقــل و جابجایی 
مســافران هوایی به ویژه به مناطق صعب العبور و دور از دســترس نیز 

همچنان کاربرد دارد.
کنترل شهرهای پر رفت و آمد

 طراح سیستم مدیریت هوشمند کنترل پویا حرفه ای است که با طراحی 
نرم افزار برای کنترل هوایی در شهرهای پر رفت و آمد و پرترافیک سرو 
کار دارد، رشد چشــمگیر هوانوردهای بی سرنشــین و عمومی همراه 
با افزایش بار ســنگین جابجایــی فضایی و حرکت به ســوی مدیریت 

انعطاف پذیر ترافیک اهمیت این شغل را در آینده افزایش خواهد داد.
تخصص های تحلیل کننده های عملیاتی

پردازش داده ها و آماده ســازی دیدگاه های تخصصی بر اساس پایش 
مناطق هوایی و فضاهای اطــراف از اهم وظایف تحلیل کننده داده های 
عملیاتی اســت. این شــغل نیز در حال حاضر وجــود دارد اما به دلیل 
افزایش اهمیت سفرهای هوایی و تنوع وسایل نقلیه هوایی اهمیت آن 

رو به افزایش است.
تولید کننده هواپیماهای کوچک

 مهندس تولیــد هواپیماهای کوچک تخصص  طراحی و مدل ســازی 
هواپیماهای مقرون به صرفه با پیچیدگی هــای متنوع برای هوانوردی 

عمومی که نمونه های آن در خاور دور وجود دارد را برعهده دارد.
بر اساس پیش بینی ها تقاضا برای این شغل افزایش خواهد یافت.

برنامه نویس برای هواپیماهای بدون سرنشین
طراح واسط پرواز بدون سرنشین با مهارت های بین حرفه ای  متخصصی 
اســت  که واســط ها و بســته های نرم افزاری مورد نیاز برای کنترل 

هواپیماهای بدون سرنشین را طراحی می کند.
این فرد مسئول برنامه ریزی و عملیاتی کردن سیستمهای پشتیبانی، 
مسیریابی و ایمنی هواپیماهای بدون سرنشین است که کاربرد و اهمیت 

آن در صنعت هوابرد رو به افزایش خواهد بود.
پیش بینی آینده مشاغل هوانوردی تا افق ۲۰۳۰ 

مشاغل هوانوردی که در فوق به آنها اشاره شد، بر اساس پیش بینی های 
انجام شده تا افق 2030 استوار هستند. برخی از این مشاغل هم اکنون 
نیز وجود دارند و در آینده با تقاضای بیشتری همراه خواهند بود، اینگونه 
مشاغل از نظر نیازهای شغلی و حرفه ای رو به رشد هستند و برخی نیز 

کاماًل جدید خواهند بود.

مشاغل هوانوردی در ده سال آینده

صعود در هوا و فضا
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برای افرادی که به خط بریل وابسته هستند، خواندن نمایشگرها و همچنین عالئم در مکان های عمومی یک چالش محسوب می شود، 
سیستم »HaptiRead« یک دستگاه بازخورد هپتیکی است که از پالس های فراصوت در الگوهای دقیق برای تولید متن بریل در هوا 

استفاده می کند.
بریل در مکان های عمومی اغلب به عنوان گره های ثابت روی عالئم یا نمایشــگرهای بریل تجدیدشونده که از خطوط پین ها با قابلیت 
تغییر متون استفاده می کند، وجود دارد. با وجود این موارد، افراد نابینا با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند و این افراد در اولین 
برخورد نمی توانند به خوبی با آن ها ارتباط برقرار کنند. در کنار این موارد، لمس این صفحات در مکان های عمومی نگرانی های زیادی 

در زمینه بهداشتی در پی دارد.
سیستم HaptiRead برای رفع تمام این مشکالت توسعه پیدا کرده. این دستگاه حداکثر 8 نقطه هپتیکی در هوا با فاصله 70 سانتی متر 
ایجاد می کند که می تواند نشان دهنده کاراکترهای مختلف در بریل باشد. یک دوربین تشخیص عمق »Leap Motion« در این دستگاه 

تعبیه شده که می تواند محل قرارگیری دست کاربر را متوجه شود و در برابر آن نقاط را قرار دهد.
این دستگاه فاقد قسمت های متحرک است، بنابراین با گذر زمان دچار مشکالت نمی شود و کاربران نیازی به لمس سطح ندارند که این 
قابلیت مشکالت بهداشتی را برطرف می کند. توسط این سیستم می توان اطالعات پیچیده مانند گرافیک ها و همچنین نمودارها را به 

نمایش گذاشت.
محققان در این زمینه که چگونه متن به بهترین شــکل ممکن نمایش داده شــود، تحقیق کرده اند. آن ها سه روش مختلف را آزمایش 

کرده اند که شامل موارد زیر می شود:
• ثابت: جایی که تمام نقاط به صورت همزمان در یک مکان نمایش داده می شوند.
• ردیف به ردیف: جایی که ردیفی از نقاط به صورت متوالی نشان داده می شوند.

• نقطه به نقطه: جایی که تنها یک نقطه در زمان واحد نمایش داده می شود.
تیم توسعه دهنده سیستم HaptiRead آن را روی 18 شــرکت کننده بینا و 11 فرد نابینا آزمایش کردند. در طی این آزمایش از آن ها 
خواسته شد یک بریل نمایش داده شده را حس و کاراکتر را اعالم کند. در هر دو گروه روش نقطه به نقطه عملکرد بهتری داشت و افراد 
بینا و نابینا به ترتیب میانگین امتیاز دقت 94 و 88 درصدی را کسب کردند. با وجود این موارد، هنوز راه طوالنی برای استفاده گسترده 

از این سیستم وجود دارد.
New Atlas :منبع

ایجاد خط بریل در هوا

از طریق سیستم هپتیک فراصوتی



13
99

اه 
  م

ـر
ــ

 تی
م/

 نه
ره

ما
 ش

م/
دو

ل 
سا

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

13

ی
ور

فنا

دانشمندان موفق به ساخت نمونه اولیه دستگاهی با نام »تولیدکننده برق از اثر سایه« یا SEG شده اند که امکان تولید برق در فضاهای 
داخلی و به دور از نور خورشید را فراهم می کند.

این پروتوتایپ از کنتراست میان تاریکی و نور برای تولید الکتریسته استفاده می کند. این دستگاه از مجموعه ای از نوارهای نازک طال 
روی ویفر سیلیکون ساخته شده که روی یک پایه پالستیکی انعطاف پذیر قرار گرفته است. در حالی که سایه معموال در تولید برق از 

انرژی خورشیدی جلوگیری می کند، دستگاه جدید این مشکل را برطرف می کند.
این فناوری جدید که به گفته توسعه دهندگان آن هزینه ســاخت پایین تری نسبت به سلول های خورشیدی معمولی دارد، قادر به 
تولید انرژی کمی است که برای مثال می توان از آن در گجت های قابل حمل استفاده کرد. مهندس مواد در دانشگاه »ملی سنگاپور«، 

»Tan Swee« درباره این پروتوتایپ اعالم کرده:
»سایه ها همه جا حضور دارند و اغلب آن ها را در نظر می گیریم. در کاربردهای مرسوم فتوولتاییک یا اپتوالکترونیک که از منبع نوری 
پایدار برای تامین انرژی دستگاه ها استفاده می شود، سایه ها آزاردهنده هستند چرا که کاهش عملکرد آن ها را در پی دارند. ما در کار 
خود روی کنتراست روشنایی که توسط سایه ها و منبع نور غیرمستقیم ایجاد می شود، سرمایه گذاری کرده ایم. این کنتراست باعث 
ایجاد اختالف ولتاژ میان سایه ها و بخش های روشن می شــود که نتیجه آن، جریان الکتریکی است. امکان برداشت انرژی با حضور 

سایه، یک مفهوم جدید و بی سابقه است.«
کنتراست میان سایه و روشنایی دلیل اصلی تولید برق توسط SEG است و اگر این دستگاه در موقعیتی قرار بگیرد که سایه ایجاد و از 
بین برود، عملکرد آن تا دو برابر سلول های خورشیدی مرسوم در وضعیت مشابه خواهد بود. زمانی که SEG به صورت کامل در سایه 

یا زیر نور مستقیم قرار بگیرد، انرژی بسیار کمی تولید می کند.
بر اساس اعالم این تیم، در شرایطی که وضعیت سایه ها به علت حرکت ابرها و شاخه ها درختان در حال تغییر باشد، SEG  می تواند 
انرژی الزم برای استفاده از ساعت های هوشمند را تولید کند. این دستگاه عالوه بر تولید انرژی، می تواند به عنوان یک سنسور نیز مورد 

استفاده قرار بگیرد که حرکت اجسام در حال عبور را ثبت کند، بنابراین در دستگاه های خانه های هوشمند کارایی خواهد داشت.
Science Alert :منبع

خلق دستگاهی که می تواند

 
از سایه برق تولید کند
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1- مقدمه
این روزها خبرهای گوناگونی از وخامت اوضاع 
اقتصادی و احتمال رکود و قحطی جهانی در 
دوران پسا کرونا می شنویم، گرچه ضربه بحران 
کرونا بر اقتصاد جهان انکارناپذیر اســت، ولی 
شاید این دیدگاه همانند دیدگاه رابرت مالتوس 
بدبینانه باشد. زیرا اوال عمق خسارت وارده به 
راحتی قابل برآورد نیست. ثانیا نقش مشاغل 
جدید و توسعه اســتارتآپ ها و نوپدیده های 
شــغلی نادیده گرفته شده اســت. قابل انکار 
نیست که در بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا 
هر دو آسیب دیده و تعادل عرضه و تقاضا به هم 
ریخته است. کاهش فروش محصوالتی که در 
سبد مصرفی خانواده کاالهای اساسی محسوب 
نمی گردد و افزایش فروش برخی محصوالت به 
صورت همزمان مشاهده می شوند منشا به هم 
ریختن این توازن است. بنابراین مشکل اصلی 
تغییر رفتار مردم و دولت ها اســت که ممکن 
است به افزایش بیشــتر قیمت مواد غذایی و 

بهداشتی منجر گردد.
۲- اثرات مطلوب و نامطلوب کرونا 

ویروس در اقتصاد ایران 
خواه ناخواه، کنترل شــیوع کرونــا نیازمند 
کمتر شــدن ارتباطات انســانی با هدف قطع 
زنجیره شــیوع کرونا بوده است که به کاهش 
بســیاری از فعالیت هــای اقتصــادی منجر 
گردیده و هزینه های اقتصادی را به دهک های 
مختلف درآمدی تحمیل می کند. با بررســی 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس مشکالتی 
برای کســب و کارهای ایرانی بعد از شــیوع 
کرونا معرفی شــد. گرچه سیاســت دولت از 
اواسط اردیبهشــت تغییر کرد و با سیر نزولی 
شــیوع،بتدریج و به ناچار بازگشایی کسب و 
کارها آغاز شد و با سیاست یکی به نعل و یکی 
به میخ و به اعتراف ریاست جمهوری با ایمنی 

سازی به روش گروهی )رمه ای( کسب و کارها 
به سمت رونق رفت. البته شوک ناشی از دو ماه 
تعطیلی در تأمین مواد اولیه تولید مشکالتی 
ایجاد نمود و بدنبالش شوک عرضه و تقاضا را به 
همراه داشت. تعطیلی دو ماهه کسب وکارها، 
منجر بــه تعدیل نیــروی کار، کاهش درآمد 
افراد و کاهش تقاضا گردیــد و از طرف دیگر 
عدم اطمینان نسبت به آینده، خانواده ها را به 
پس انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم 
غیرضروری تشــویق نمود. همین امر کاهش 
تقاضای کل بیشــتری را موجب شد و شاهد 
اختالل در زنجیره تأمین بودیم. اما بازارگردانی 
بموقع بورسی دولت تا حد زیادی گره گشا بوده، 
این بار باید منتظر ماند تا ببینیم شاهد اجرای 
درست طرحهای نوین در بازار بورس و کمک 
به رونق تولید خواهیم بود؟! ضمن اینکه باید 
منتظر بمانیم و ببینیم روند شیوع کرونا چگونه 
خواهد بود، آیا شــایعه شــدت زیاد موج دوم 
نسبت به موج اول صحت دارد؟ آن موقع مسلما 
باز و بسته شدن مرزها به بهانه انتقال کرونا بر 
افزایش قیمــت ارز، کاهش صادرات و واردات 
تاثیر خواهد داشــت. آیا وارد شــدن چندین 
استان کشــور )بیشتر آنها اســتانهای مرزی 
هستند( در وضعیت قرمز، موقتی خواهد بود یا 

اوضاع قرمزتر می شود!
۳- نوپدیده های شغلی راهکار عبور از 

بحران اقتصادی در پسا کرونا 
الوین  تافلر، آینده  پــژوه آمریکایی  در زمینه 
انقالب دیجیتال، سال ها قبل پیش بینی کرده 
بود تغییرات و مهــارت ارتباط گرفتن اهمیت 
باالیی  دارد؛ اتفاقی که با نت ورک مارکتینگ ها 

در حال حاضر می افتد.
تافلر نیز چون کیوســاکی، رنــدی گیج،تام 
شرایتر و... درست می گوید! نوپدیده هایی چون 
اســتارت آپ های مبتنی بر وب، نت ورک ها و 

فرنچایزرها و... می توانند راهگشا باشند منوط 
به اینکه حاکمیت اقتصــادی دولت مبتنی بر 
استراتژی اصولی، علمی و واقع بینانه باشد. لذا 

ضروری است اقدامات زیرصورت پذیرد:
1- هماهنگی قوای ســه گانه برای رفع 
مشکالت قانونی و ســاختاری مشاغل 

جدید: 
امروزه دنیای کسب و کار ها تغییر کردند، اما 
قوانین سازمان ها حاکم بر کســب و کارها با 
دانش و فناوری جدید بروزرســانی نشده اند. 
مســلما در وضعیت بحرانی کرونا و در سالی 
که به نام رونق و جهش تولید نامگذاری شده 
قوانین باید منعطف و منطبق با شرایط توسعه 
استارت آپ ها و بنگاه های اقتصادی زود بازده 
باشــد و جلوی تاخیر و هزینه های بیهوده که 
برای اخذ مجوز به استارت آپ ها وارد می شود 
گرفته شود. بدیهی است ســاز و کار حمایتی 
استارتآپ ها در شرایط بحرانی حرکت جهادی 
می طلبد و هماهنگی قوای ســه گانه در این 

خصوص ضروری است. 
2- استفاده از نظرات کارشناسان خبره 

اقتصادی:
اســتفاده از نظرات اقتصاددانان خبره بسیار 
موثر و کاربردی می باشد. فراموشی استراتژی و 
داشتن دیدگاه های بلندمدت برای اقتصاد یک 
کشور سم مهلک در دوران بحران است. مسلما 
این سوء تفاهم به وجود نیاید که وقتی سخن 
از مدیریت جهادی در دوران کرونا می شــود، 
سیاســت گذاری اقتصاد پایدار به فراموشــی 
سپرده شــود خطای بی اعتنایی به پیامدهای 
ثانویه یک تصمیم اقتصادی باعث فروپاشــی 

اقتصاد خواهد شد.
3- بهره مندی از کارآفرینی اجتماعی:

با شیوع ویروس کرونا، بانک جهانی پیش بینی 
کرده اســت که در ســال جاری میالدی، به 

نوپدیده های شغلی راهکار عبور 
از بحران اقتصادی در پسا کرونا

افشین ماهوشی
مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن صنفی 

روزنامه نگاران استان اصفهان
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آمار فقرای جهــان بیــش از 100 میلیون نفر 
اضافه خواهد شــد. این نکته بسیار مهم گویای 
خطرجدی برای زیســت انسانی اســت. بنظر 
می رســد راه برون رفت از ایــن وضعیت وخیم 
بهره مندی از کارآفرینی اجتماعی باشد. امروزه 
در سرتاسر جهان سازمان ها و نهادهاي مختلف 
غیرانتفاعی و مدنی به شناسایی، معرفی و تشویق 
کارآفرینــان اجتماعی مبــادرت کرده اند. براي 
مثال می توان به بنیاد پژواک سبز در نیویورک، 
مراکــز کارآفرینان اجتماعی تحت پوشــش در 
سانفرانسیسکو، بنیاد آشــوکا )REDF( مرکز 
بین المللی کارآفرینی اجتماعی و... اشــاره کرد. 
این آغاز راه کارآفرینی اجتماعی برای رفع بحران 
رفع بی عدالتی در زمینه تامین پوشاک.بهداشت 
و مسکن متعارف برای آسیب دیدگان است. در 
این بین تشــویق خالقیت گروه های اجتماعی و 
مشارکت عمومی منجر به شناخت و آشکارسازي 

قابلیت هاي نهان مردم می شود.
4- در نظر گرفتن شرایط روحی جامعه و 

اهتمام ویژه به افزایش تاب آوری:
ترس از آینده و فقدان امنیت ســبب می شــود 
چه طبقات متوسط و چه ضعفا تن به زورگویی 
و تســلط و کنترل بیرونی کســانی بدهند که 
صالحشــان را می دانند از همین رو گرایش به 
وجود دیکتاتور زیاد است. مثال ساده آن تن دادن 
زنانی است که از ترس جدایی و عدم استقالل و 
امنیت و حرف و نقل مردم تن به ادامه زندگی با 

مردی مستبد می دهند.
بدیهی اســت از دهه پنجــاه تا آغــاز قرن 21 
پیشــرفت های تکنولوژیکــی زیادی داشــتیم 
اما در زمینه توســعه ارتباطات و پیشرفت های 
انسانی دچار ضعف و شیب نزولی بودیم. ترمیم 
آسیب های اجتماعی با بهره مندی از روانشناسان 
و مشــاوران عامل موثــری در کاهــش آالم و 
مشکالت در گذر از بحران هایی چون کرونا است.
امروز با شرایط دشوار و کم سابقه ای مواجهیم، 
کســب و کارها بایســتی تالش کنند از شرایط 
موجود بتوانند با چالش های کمتر عبور کنند و 
تاب آور شوند. همه گیری سریع جهانی بیماری 
کرونا و انتشار دائمی اخبار و گزارش های مختلف 
پیرامون آن طی چند ماه گذشــته در کشور بر 
عدم قطعیت و نحوه مقابله با آن افزوده است. در 

این شرایط عدم اطمینان به عنوان بخش مهمی 
از هر کســب و کار تلقی می گردد. هنگامی که 
تغییرات به صورت سریع و غیر قابل پیش بینی 
رخ می دهد، اطالعات ناکافی و غیرشــفاف بوده 
و تفاوت نگرش افــراد در نوع واکنــش آنها اثر 
می گذارد.بنابراین نقش دولت بسیار حساس تر 
از گذشــته اســت از این رو باید مراقب باشد در 
سیاســت گذاری اقتصادی بر پیچیدگی و ابهام 
نیافزاید. افرادی که تحمل ابهــام باالیی دارند، 
معموال درک مناسبی از رویدادها دارند و برعکس 
وجود تحمل ابهام پاییــن، کارآمدی افراد را در 
رویارویی با چالش ها به شــدت کاهش می دهد. 
از این رو پس از پذیرش واقعیت زندگی با کرونا، 
پذیرش اینکه رهبران بنگاه ها تحمل ابهام خود 
را ارتقــا داده و ســازمان خود را از آمــاج اخبار 
منفی و گمانه های متعدد رهایی بخشند. اقدام 
موثری برای، امنیت روانی کارکنان سازمان ها و 

بنگاه های اقتصادی است.
5- اقدامــات کارآفرینانه و خالقانه کلید 

موفقیت کسب و کارها
 امروز با بحرانی مواجه هســتیم که گذار از آن 
و شــرایط پس از آن دیگر به مفهوم بازگشــت 
به شــرایط اولیه نخواهد بود. زنجیره تامین در 
جهان دچار آسیب شده اســت. لذا شرکت ها و 
استارت آپ ها نیازمند اقدامات کارآفرینانه برای 
تامین مواد اولیه، یافتن منابع جدید، ارتباطات 
بهتر بــا مشــتریان، ورود به حوزه هــای جدید 
هســتند. در دوره پســاکرونا با تغییر نگرش ها 
و سبک زندگی مشــتریان مواجه خواهیم شد 
که بــر منطق مدل هــای کســب و کار و ارزش 
پیشــنهادی تاثیر خواهند داشــت. لذا مدیران 
ارشد بایستی توجه خود را به اقدامات کارآفرینانه 
برای حل مشــکالت، یافتن راهکارهای جدید و 
جلب مشارکت کارکنان معطوف سازند. کشف 
فرصت های جدیــد و بهره بــرداری همزمان از 
ظرفیت ها و توانمندی های موجود در این زمینه 

اهمیت دارد. 
6- حمایت فرهنگی و اجتماعی همه جانبه 

از استارت آپ ها:
 هنوز خاطرم هســت در اوایل دهه 80 شمسی 
در کنفرانس ها و ســمینارها به وفور از ضرورت 
تغییر گفته می شد و مدام تاکید می شد در ورود 

به هزاره ســوم میالدی کســانی که با اینترنت 
بیگانه باشــند بی سواد محســوب می شوند و با 
فراگیر شــدن کرونا به یاد دلســوزی اساتید و 
کارشناسان از یکسو و از ســوی دیگر کم کاری 
رسانه ها وصدا و ســیما در دو دهه پیش افتادم. 
این مهم یادآوری چالش هــای درگیرکننده ای 
بود کــه روزگاری ما را غافلگیــر خواهد کرد. به 
جهت عدم فرهنگ سازی، استارت آپ هایی که 
به تقلید از شرکت اوبر، آغاز به کار کرد. مقاومت 
تاکسیران ها را به دنبال داشت، اما بتدریج وقتی 
راننده ها فواید و آثار رفاهــی آن را برای خانواده 
و آشنایان خود دیدند رضایت دادند. با توجه به 
آنچه بیان شد، ســاختارذهنی مردم تحت تاثیر 
باورهای فرهنگــی اجتماعی اســت، لذا ترویج 
اندیشه توسعه کسب وکار نوپا در یک بازار و ارتقا 
شناخت فرهنگی مردم مستلزم تغییر اساسی در 
نگرش ها به نوپدیده های اقتصادی است. بدیهی 
است اگر فرهنگ اجتماعی در مقابل استفاده از 
یک خدمت یا محصول قرار داشته باشد، توسعه 
آن در جامعــه ممکن نخواهد بــود و باید زمان 
زیادی بــرای برطرف شــدن مقاومت فرهنگی 
صرف شود. آیا مســئولین مرتبط با استارتاپ ها 
و دانش بنیان ها با تعمق و تامل به اصالح قوانین 
برای نوپدیده ها در کشــور اندیشیده اند؟ به این 
مهم که در شرایط بحران اســتارتاپ ها و کسب 
و کارهای اینترنتی چه باید بکنند؟ آیا مسئولین 
وزارت ارتباطات که داد ســخن از اینترنت ملی 
سردادند، ظرفیت ســنجی خدمات اینترنتی به 
شــهروندان را در راســتای خدمات آموزشی به 
دانش آمــوزان و دانشــجویان و خدمات دولت 
الکترونیک داشــتند؟ در هر صورت بهره مندی 
از خالقیت و نــوآوری در بنگاه هــای اقتصادی 
زود بازده و توجه ویژه به استارت آپ های مبتنی 
بر فضای مجازی راهکار موثــری برای پرهیز از 
ارتباط نزدیک مردم با یکدیگر به جهت شــیوع 
کرونا می باشد، چنانچه قباًل اشاره شد روند صدور 
مجوز در شرایط بحرانی کنونی بایستی تسهیل 
و تسریع گردد تا مردم با مراجعه به وب سایت ها 
و نصب اپلیکیشــن های کاربردی برای دریافت 
خدمات الکترونیکی اقدام کنند. بدیهی است این 
موضوع به کاهش ترددهــای غیرضروری درون 

شهری و برون شهری کمک شایانی می نماید.
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این روزها کــه دنیا با ویروس کرونا دســت و 
پنجه نــرم می کند، حتی صنایــع غذایی هم 
از ترکش هــای کرونا در امــان نمانده و ضرر 
و زیان هــای هنگفت مالی نصیــب برترین و 
معروف ترین شرکت های فرآورده های غذایی 
هم شده است. خب خیلی هم عجیب نیست. 
ذائقه غذایی مردم به خاطر کرونا تغییر کرده 
است. موجودی انبارها دســت نخورده مانده 
است. فهرست خریدهای مردم دچار تغییرات 
عمده ای شده است. »شیر« در بسیاری از کافی 
شاپ ها دورریخته شد. کشاورزی آسیب دید 
و کارگــران صنایع غذایی هم در بســیاری از 

کشورها بیکار شدند. 
جالب اســت که با به قرنطینــه رفتن مردم 
جهان، رســانه های اجتماعی دنیای مجازی 
از اخبار مربوط به کمبود مــواد غذایی که در 
سوپرمارکت ها انباشته شــد؛ خبر دادند. این 
در حالی است که تولیدکنندگان مواد غذایی 
هشــدار دادند که ذخایر انبارهایشان پر شده 
است و مجبور شــدند بخشی از آن را به عنوان 

زباله دور بریزند. 
به هرحال فرآورده های غذایی و نوشــیدنی ها 
یکــی از عظیم تریــن صنایع کنونــی جهان 
به شمار می آیند. طی سالیان اخیر این صنعت 
با توفان هایی در مسیر خود مواجه شده است 
که می توان به رشد کند در بازارهای نوظهور، 
افت قیمت ها و تغییر در ســلیقه مشتریان به 
سمت محصوالت سالم تر اشــاره کرد. با این 
حال این صنعت به رشد خود در سطح جهان 
ادامه داده است و اکنون برخی از بزرگ ترین  
کســب و کارهای جهانی در این بخش فعالیت 
می کنند. هرچند یکی دیگر از همان توفان ها 
این روزهــا گریبان این صنایــع را هم گرفته 

است. طوفانی به نام »کرونا«. 
در ادامه 10 شــرکت برتر تولید فرآورده های 
غذایی و نوشیدنی ها را به شما معرفی می کنیم. 

شــرکت هایی که قطعا نام آنها را شــنیده اید 
و احتمــاال حداقل یک بار از محصوالتشــان 

استفاده کرده اید. 

نستله
شــرکت غذایی »نســتله« در واقع یک غول 
جهانی در صنعت غذا و نوشــیدنی اســت که 
درآمد آن بالغ بر 78/9 میلیارد دالر در ســال 
2017 بوده اســت. از زمان آغاز فعالیت این 
شرکت سوئیسی در 150 سال پیش اکنون این 
شرکت چند ملیتی در بازار 189 کشور حضور 
دارد و 335 هزار پرسنل برای آن کار می کنند. 
این شــرکت با در اختیار داشتن دو هزار برند 
زیرمجموعه نظیر غذای کودک، آب  معدنی، 
غالت صبحانه، شکالت و شیرینی، قهوه، غذای 
پختنی، منجمد، لبنیات و نوشــیدنی خود را 
به عنوان یک برند جهانی تجاری مطرح کرده 
است. رشد این برند در ســال های اخیر متاثر 
از تجارت نوشــیدنی هایی نظیر »نســکافه« 
و »اسپرســو« بوده اســت که 21/68 درصد 
مجموع درآمد های این شرکت از محل فروش 

این دو محصول حاصل می شود.
این غول صنعت نوشیدنی و غذا طی سال های 
اخیر تمرکز خود را بر بهبــود کیفیت غذایی 
و بهداشــتی مشــتریان خود قرار داده است. 
در این زمینه بخش سالمت شــرکت نستله 
به تازگی با یک موسسه درمانی وارد همکاری 
145 میلیون دالری شــده است تا روش های 
جدیدی را برای کاهش آلرژی برخی افراد به 

غذا ایجاد کنند.

پپسی
با دراختیار داشتن 22 برند منحصر به فرد نظیر 
پپسی، الیز، گاتوراد و تروپیکانا، شرکت پپسی 
اکنون دومین شــرکت تولید نوشیدنی و غذا 
در جهان به شــمار می آید. اما سابقه تاسیس 

این شــرکت به ســال 1898 یعنی زمانی که 
کلیب برادهام، موسس آن طرز تهیه جدیدی 
از کوال را برای رقابت با »کوکا کوال« ســاخت 
باز می گردد. نام این شــرکت پــس از ادغام با 
با شرکت »فریتو لی« به پپســی تغییر یافت. 
این شرکت به تازگی بر بهبود ارزش غذایی و 
بهداشتی محصوالت خود متمرکز شده است، 
چراکه در این روزها مشتریان در حال فاصله 
گرفتن از محصوالت غذایی بــا ارزش غذایی 
پایین هستند. این شرکت که در سال 2018، 
درآمد آن بالغ بــر 63/53 میلیارد دالر بود از 
قصد خود برای کاهش میزان شــکر و چربی 
اشباع شده در محصوالت خود بدون تغییر در 
طعم آن خبر داده است. این شرکت آمریکایی 
به تازگی وارد همکاری با ســازمان »تی بی« 
شــده اســت که تخصص آن درمان بیماری 
»سل« است. قرار است این همکاری منجر به 
ساخت طعم های منحصر به فردی توسط پپسی 
شــود که کمک می کند تا طعم ناخوشــایند 

داروهای سل کمرنگ شود.

آن هایزر بوش اینبو
شــرکت آنهایزر بوش اینبو به طور رســمی 
همزمان با ادغام سه شرکت بلژیکی اینتربرو، 
شــرکت برزیلی آمبــو و شــرکت آمریکایی 
آن هایزر بوش تشــکیل شــد. از آن زمان این 
شــرکت به بزرگ ترین  تولید کننده نوشیدنی 
در جهان بدل شــده اســت که دارای بیش از 
200 برند زیرمجموعه و درآمد ساالنه 56/44 
میلیارد دالر اســت. برخی از نوشــیدنی های 
محبوب آن، بودوایزر، کرونا، اســتال آرتویس، 
بکز، هوگاردن براهاما و انتارکتیکا هستند. این 
شرکت همچنین دارای 155 هزار نفر پرسنل 
است که در 25 کشور جهان فعال هستند. در 
سال 2016، این شــرکت توانست برند رقیب 
خود، ساب میلر را با قیمت 107 میلیارد دالر 

معرفی غول های صنعت غذایی دنیا

طعم غذا زیر زبان کرونا!
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خریداری کنــد. قرارداد مذکور موجب شــد تا 
شــرکتی پدید آید که اکنون نیمی از تولیدات 
در زمینه نوشیدنی ها را در اختیار دارد. به گفته 
کارلوس بریتو، مدیر عامــل آن هایزر بوش این 
شــرکت بنا دارد تا در آینده »کوکا کوال« را نیز 

خریداری کند.

جی بی اس
»جی بــی اس« بزرگ تریــن  شــرکت تولید  و 
صادرکننده فرآورده های گوشتی )گوساله، خوک 
و مرغ( در جهان به شــمار می آید که دارای بیش 
از 300 واحد تولیدی در 15 کشور جهان است. 
این شرکت که مقر اصلی آن در سائو پائولو برزیل 
است از یک شرکت محلی به غول صادراتی در این 
صنعت بدل شده است که اکنون به بیش از 350 
هزار مشتری در 150 کشور جهان محصوالتش 
را عرضــه می کند. جی بی اس، با درآمد ســاالنه 
46/2 میلیارد دالری طی ســال های اخیر رشد 
بی نظیری داشته اســت به نحوی که رشد فروش 
آن با 35/2 درصد روبه رو شد. سهم قابل توجهی از 
این رشد مربوط به  بازار آمریکا است که 48 درصد 
از صادرات جی بی اس را وارد می کند. اما توسعه 
این شــرکت در بازارهای جهانی متاثر از خرید 
شرکت های کوچک تر نظیر شرکت »سوئیفت اند 
کمپانی« بوده است که بزرگ ترین شرکت تولید 
فرآورده های گوشت گوســاله و خوک در آمریکا 
است. در سال های اخیر این شــرکت بیش از 5 
میلیارد دالر را صرف خرید برخی از شرکت های 

رقیب خود در منطقه کرده است.

فرآورده های غذایی تایسون
شــرکت »فرآورده هــای غذایی تایســون« که 
در ایالت آرکانزاس واقع شــده اســت، یکی از 
بزرگ ترین  شــرکت های تولیــد و صادر کننده 
گوشت گوساله در آمریکا و جهان است. از 111 
واحد تولیــدی این شــرکت، 107 واحد آن در 
آمریکا است. محصوالت این شرکت نظیر گوشت 
خوک و مرغ بــه بازارهای 130 کشــور جهان 
صادر می شــوند. این شــرکت با درآمد 38/26 
میلیارد دالری خود دارای 113 هزار پرســنل 
اســت که در آمریکا و دیگــر واحد های تولیدی 

در سراســر جهان فعال هستند. شرکت تایسون 
بنا دارد تــا به پرچمدار صنایع گوشــتی آمریکا 
بدل شود. به تازگی بیل گیتس، موسس شرکت 
مایکروسافت این شرکت را آینده صنعت غذایی 

دانسته است.

کوکاکوال
شرکت کوکاکوال که بنیان گذار آن جان پمبرتون 
داروساز در سال 1886 بوده است اکنون به یک 
برند منحصر به فرد بدل شده است که روزانه 1/7 
میلیارد بار در بیش از 200 کشور جهان نوشیده 
می شود. این شــرکت آمریکایی واقع در ایالت 
آتالنتا تحت مدل تجاری فعالیت می کند که تنها 
در این محل کنسانتره کوال را به تولید می رساند 
و فرآیند بســته بندی، فروش و توزیع محصول 
نهایی به عهده شرکت های بسته بندی در سراسر 
جهان است. به عنوان برنامه ای برای تمرکز بیشتر 
بر تولید سودآور کنســانتره، کوکاکوال بخشی از 
تاسیسات بســته بندی خود در چین را به ارزش 
یک میلیارد دالر واگذار کرد. این شرکت با درآمد 
ســاالنه 35/4 میلیارد دالری خــود به تازگی 
برنامه ای را درجهت ســاخت کارخانه ای عظیم                             
در هیوســتون اعالم کرده است. این پروژه 250 
میلیون دالری قرار است در سال 2020 به طور 

رسمی افتتاح شود.

مارس
شــرکت مارس فعالیت خود را از یک قرن پیش 
آغاز کرد. مارس یک شرکت فرآورده های غذایی 
مطرح در سطح جهان است که از سوی خانواده 
مارس اداره می شــود. مقر اصلــی آن در ایالت 
ویرجینیا اســت و این کســب و کار خانوادگی با 
درآمد ســاالنه 35 میلیارد دالر توانســته خود 
را به عنــوان یکی از شــرکت های اصلــی تولید 
فرآورده های غذایی مطرح کند. این برند دارای 
محصوالت گوناگونی نظیر شکالت، محصوالت 
حیوانات خانگی، غذا و نوشــیدنی است. مارس 
به تازگی خرید چند شــرکت کوچک تر را آغاز 
کرده و برنامه دارد تا سهم خود را از بازار شیرینی 
و شکالت در جهان که هم اکنون 13/5 درصد آن 

را در اختیار دارد، افزایش دهد.

آرچر دنیلز میدلند
شــرکت آرچر دنیلز میدلند یکی از بزرگ ترین  
شرکت های تولید فرآورده های غذایی در جهان 
است که مشتریان خود را در 140 کشور جهان 
دارد. این شــرکت آمریکایی اکنــون 33 هزار 
پرســنل دارد و همچنیــن دارای بیش از 460 
کارخانه فرآوری محصوالت خــام و 340 واحد 
تولیدی دیگر در سراسر جهان است. این شرکت 
مــواد اولیه ای را که برای ســاخت غــذا، غذای 
حیوانات و محصوالت انرژی زا استفاده می شود 
به تولید می رساند. درآمد ساالنه این شرکت در 
سال 2018 برابر با 34/2 میلیارد دالر بوده است.

کار گیل
شــرکت کارگیل یک کســب و کار چند ملیتی 
است که از ســوی یک خانواده گردانده می شود 
و به طور شگفت آوری دارای فهرست بلند باالیی 
از محصــوالت غذایی، کشــاورزی، محصوالت 
صنعتی و مالی و خدماتی از این قبیل است. این 
شرکت به طور کامل توسط خانواده های مک گیل 
و مک میالن اداره می شود که مالک بیش از 90 

درصد از آن هستند. 
با دراختیار داشتن بیش از 150 سال تجربه در 
کشاورزی، تولید، صادرات و نیز تولید محصوالت 
گوشــتی، کارگیل اکنون بزرگ ترین  شــرکت 
خصوصی در آمریکا اســت که دارای 150 هزار 
پرسنل است و به مشتریانی در 70 کشور جهان 
خدمات می رساند. درآمد این شرکت بنابر آخرین 
آمار منتشرشده در ســال 2017 برابر با 30/5 

میلیارد دالر بوده است.

دانون
شرکت »دانون« که در سال 1919 در بارسلونای 
اسپانیا تاسیس شد یکی از بازیگران بین المللی 
در صنعت غذا و نوشیدنی است. در سال 2018، 
دانون توانســت در 120 کشــور درآمد 27/88 
میلیارد دالری کسب کند. این شرکت البته بخش 
مهمی از محبوبیت خود را به دلیل تولید لبنیات 
به دست آورده است. همچنین تولید آب  معدنی 
با برند های گوناگون نظیر آکوا از محصوالت این 

شرکت به حساب می آید.
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هر زمان از شهر یا استان اصفهان صحبت می شود، بی گمان تصویری از زیبایی و فرهنگ و تاریخ به یاد ما می آید. استانی با قدمت باال و مهد فرهنگ و 
تمدن از دیرباز تا کنون که در دل کشور ایران قرار گرفته است. برخی استان ها از جمله استان کم نظیر اصفهان از جمله استان هایی می باشد که در هر 
فصلی پذیرای گردشگران و دوستداران خود می باشد. استان و شهرستان های استان اصفهان نیز همانند شهر اصفهان از هنر و تاریخ بی بهره نمانده اند 
و در برخی مناطق از شهر تاریخی اصفهان نیز پیشی گرفته اند. شهر و استان اصفهان از همه لحاظ جمعی از بهترین ها را در خود جای داده است. از 
نظر تاریخ و بناهای تاریخی که زبانزد می باشد تا جایی که سال ها پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسالم بوده است. از نظر صنعت هتلداری و گردشگری 

نیز مهد بهترین هتل های ایران و زیباترین اقامتگاه های مدرن و سنتی می باشد. 
در این شماره شما را با چند روستای زیبای این استان آشنا می کنیم که در روزهای داغ تابستان و البته با حفظ توصیه های کرونایی می توانید تجربه 

شیرین از سفر به آنها به یادگار بگذارید. 

روستای قارنه
روستایی با قدمت 7000 ساله در 45 کیلومتری شهرستان اصفهان.

اگر از تاریخ این روستا سخن به میان بیاوریم، باید از هزاران سال پیش سخن گفت. به هر سمت این روستا نگاه کنیم نشانه ای از قدمت دیده می شود. 
بیش از ده هزار سال قبل در فالت ایران کنونی دریایی وجود داشته اســت که با خشک شدن آن منطقه ای سرسبز و جنگل هایی زیبا در روستای 
»قارنه« کنونی بوجود آمده که البته به دلیل خشک سالی در سال های اخیر این جنگل ها روبه خشکی رفته اند. در اغلب شنیده ها به این موضوع که 
این روستا به دست پسر »کاوه آهنگر« به نام »قارن« ساخته شده است اشاره می شود. البته با قدمت باالیی که این منطقه دارد این موضوع دور از 
واقعیت نخواهد بود. از طرفی نیزیافته هایی در اطراف غار های این منطقه مانند ابزار های مفرغی نشان دهنده تاریخ این سرزمین از زمان غارنشینی 

می باشد. گورستان ها و آتشکده های کوه های اطراف نیز نشان دهنده قدمتی بین 3000 تا 7000 سال می باشد.
همان طور که در همه مناطق کشور خشکسالی در سال های اخیر خود را نشان داده است، در این روستای باستانی نیز به دلیل برداشت آب به صورت 
غیرصحیح در سال های گذشته، خشکی و کم آبی به چشم می خورد. با وجود این خشکسالی همچنین نیز عده کمی از روستاییان که در این روستا 

سکونت دارند به کشاورزی مشغول هستند. آب انباری زیبا که شبیه به یک برکه می باشد در دل این روستا قرار دارد. 
شاید بتوان در کنار قدمت نزدیک به 7000 ساله این روستا، مهمترین ویژگی آن را بناهای قدیمی و از جنس خشت و گل آن دانست. تمام روستا 
از همان سال های اولیه بوجود آمدن تا هم اکنون خانه هایی از جنس خشــک و گل را در خود جای داده است. از ویژگی های این روستا کوچه ها و 
خیابان های باریک و سنگ فرش شده آن می باشد. استفاده از خشت و گل و سنگ که از عناصر طبیعی می باشد، حس زندگی و زیبایی خاصی را 
به این روســتا می دهد. در این روستا خانه هایی به ســبک های مختلف به چشم می خورد که می توان به 

خانه های رعیت نشین، خان نشین، اربابی و دیگر بناهای آن اشاره کرد.
خانه های اربابی این روستا که از زیباترین و چشــم نوازترین خانه ها و بناها در زمان 
خود بوده اند، نشان از وجود روستایی خان نشین و اربابی می باشد. خانه اربابی با 
معماری خاص و نقش و نگارهای دیواره ها و سقف های خود که هنر اصیل 

ایرانی را به رخ جهانیان از هزاران سال قبل تا کنون می کشد. 

برخی از زیباترین روستاهای استان اصفهان را بشناسید

گردشگری در جهنم سفید!
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روستای مصر
روستای مصر یا کویر مصر درســت در میانه راه دامغان 
به نائین و اصفهان قرار دارد. مصر به همراه دو روســتای 
بســیارکوچک دیگر به نام های امیرآباد و فرحزاد دریک 
خط شــمالی- جنوبی به طول حــدود 6 کیلومتر واقع 

شده اند. این روستا یکی از مناطق جذاب گردشگری ایران 
به حساب می آید و نام دریای شنی کویر مصر برای بسیاری 

از طبیعت گردان آشناست. بخشــی از فیلم خیلی دور، خیلی 
نزدیک در این روســتا فیلم برداری شده اســت. معماری روستا 

دارای ویژگی های جالبی است. معماری همان معماری درون گرای 
ایرانی است. اما عنصر ایوان از عناصر جدایی ناپذیر در معماری مصر است. 

در خانه های مصر پس از ورود از درگاه از داالنی عبور کرده سپس با چرخشی 
90  درجه ای به میانسرا یا همان حیاط می رسید. همه خانه ها تک ایوانی است که البته 

شاه نشین تلقی می شود. پوشش ایوان یادآور معماری دوره ساسانی با قوس هاس مازه دار مانند 
طاق کسری است. روستای مصر با دو روستای بسیار کوچک دیگر به نام های امیرآباد و فرحزاد دریک خط 

شمالی- جنوبی به طول حدود 6 کیلومتر واقع شده اند. در ورودی روستا دو تاق کوچک مقابل هم قرار دارد که داخل یکی ژنراتور بزرگی وجود دارد 
که برق مصر و روستای هم جوار آنرا )فرحزاد( از این طریق تامین می شود و دیگری تنها مغازه ی روستاست که مجهز به خط تلفن ثابتی است که 
ارتباطات مخابراتی ساکنان یا احیانا مسافران را برقرار می کند. خانه های روستا، مسجد و دبستان نیز در دوطرف خیابان اصلی قرارگرفته اند که 
جوی آبی که از قنات سرچشمه گرفته است آن ها را از هم جدا کرده است. برق روستا در گذشته به دلیل عدم قرارگرفتن درشبکه سراسری از 5 
صبح تا 10:30 شب متصل بوده وراس ساعت 10:30 برق و صدای موتور برق قطع می شد. اما هم اکنون درتمام طول 24 ساعت برق روستا وصل 
است البته در فرحزاد سکوت بیشتر از مصر اســت چون صدای نهیب ژنراتور دیزلی شنیده نمی شود. درباره نام گذاری مصر روایت های متفاوتی 
وجود دارد. در جذاب ترین و مشهورترین روایت به شبانی به نام یوسف اشاره می کند که کمی بیش از یک قرن پیش بنیانگذار روستای مصر بود 
و احتماالً به همین دلیل روستا را مزرعه یوسف هم می خوانند. اما با اشارتی به داستان یوســف پیامبر، روستای یوسف شبان را مصر نامگذاری 
کرده اند. روستای مصر به دلیل قرار گرفتن در جنوب کویر بزرگ دارای آب و هوای گرم و خشک است. شهرت کویر مصر زندگی اهالی مصر را تغییر 
داده است. مردم مصر در سال های اخیر و به خصوص در ایام گردشگری بیشتر به مشاغل مربوط به اسکان و خدمات به مسافران مصر می پردازند.

روستای کلهرود
کلهرود یکی از روستاهای شهرستان شاهین شــهر و میمه در فاصله 90 کیلومتری شمال اصفهان و در دامنه کوه های کرکس واقع شده 

است. روستای کلهرود تا حدود 15 سال قبل از توابع شهرستان نطنز بود. این روستا یکی از روستاهای نمونه گردشگری است 
که با دارا بودن چند اثر تاریخی زیبا مانند حمام کلهرود، مسجد حاجی، خانه تاریخی برومند و جاذبه های طبیعی زیبا 

به خصوص غار کلهرود در ســال های اخیر مورد توجه مردم و خصوصا هیئت های کوهنوردی قرار گرفته است. 
روستای کلهرود شامل چهار محله به نام های کلهرود- توکلر- سربیشه و قلعه می باشد. و یک رودخانه فصلی 

در وسط آبادی قرار دارد که به ندرت پر آب است. آب و هوای کلهرود در پاییز و زمستان بسیار سرد و در 
بهار و تابستان خنک و مطبوع است. کلهرود از دو طرف شرقی و غربی در یک دره و در دامنه کوه واقع 

شده و وجود باغ های زیاد در روســتا منظره زیبایی را به وجود آورده است. در اطراف روستا باغ ها و 
قنات های فراوانی وجود دارد که یکی از معروف ترین آن ها قنات و مزرعه خدایاره است. شغل مردم 
کلهرود دامداری و باغداری و تا حدودی کشاورزی اســت. در دهه 50 ه.ش. تعدادی از اهالی در 
معدن ذغال سنگ کلهرود مشغول به کار بودند ولی اکنون معادن ذغال سنگ تعطیل است. عده 
کمی از روستائیان در تابستان به گون زنی و استحصال کتیرا مشغول می شوند. بسیاری از مردم 
کلهرود خود را از نسل بنی اسد می دانند و معتقدند اجداد آنها پس از واقعه کربال پیکرهای مطهر 
شهدا را به خاک سپرده و از ترس ماموران یزید راهی ایران شدند و دسته ای از آنان در این روستا 

ساکن شدند. در بیرون روستا امامزاده ای وجود دارد که مورد احترام زیاد اهالی است و در سال های 
اخیر تجدید بنا شده و گنبد زیبایی برای آن ساخته شده است.
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روستای فریزهند
روستای فریز هند اصفهان، روستایی زیبا در 
فاصله 19 کیلومتری جاده آسفالته کاشان نطنز 
و پل هنجن قرار دارد. روستایی که با کوه های بلندی 
احاطه شده و اکثر زمین های آن را درختان کهنسال تشکیل 
می دهند. از ویژگی های منحصربه فرد روســتای فریزهند اصفهان، 
می توان به دشــت هایی سرســبز، آب و هوایی خنک و همچنین بافت قدیمی 
ساختمان هایش اشاره کرد. این روستا، به خصوص در فصل گرم تابستان گردشگران بسیاری را 
به خود جذب می کند. جالب اینجاست که همانند سایر روستای اصفهان نشانی از قدیمی بودن را می توانید به خوبی در ظاهر روستای فریزهند 

نیز مشاهده کنید. حتی این موضوع در مورد زبان مخصوص و لهجه اهالی این روستا نیز صدق می کند.
الزم به ذکر است که عمده شهرت روستای فریزهند مدیون وجود چشمه آب معدنی به نام آب سرخ می باشد که فاصله 78 کیلومتری جنوب 
شهرستان کاشان و در نزدیکی نطنز واقع شده است. چشمه ای در باالی کوه که آب آن از دسته آب های بی کربتانه مخلوط با گاز بوده و برای 

درمان بیماری های دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی، معده و روده بسیار مؤثر می باشد.

جهنم سفید!
جهنم سفید، در جنوبی ترین بخش استان اصفهان قرارداشته و منطقه ای است وسیع در دامنه کوه دنا. این منطقه در میان کوهنوردان و طبیعت گردان، نامی 
آشنا و البته هیجان انگیز است. جهنم سفید در واقع، شهرت روستای خفر از توابع شهرستان سمیرم بوده و مرز میان استان اصفهان کهگیلویه و بویراحمد 
است. گردشگران و مسافران این روستا را معموال افرادی تشــکیل می دهند که قصد دارند از این مســیر به اصفهان و یا کهگیلویه و بویراحمد سفر کنند. 
ویژگی های طبیعی و اکوسیستم خاص جهنم سفید و برخورداری آن از چشم انداز های زیبا و حیرت برانگیز سبب شده تا این محل به یکی از محبوب ترین 
مقاصد طبیعتگردها و کوهنوردان بدل شود. پوشش خاص گیاهی، آب و هوای ییالقی و چشم اندازهای بی نظیر، از ویژگی های منحصر به فرد جهنم سفید 
بوده که نگاه هر بیننده ای را مات و مبهوت خود می کنند. در کنار طبیعت خیره کننده، وجود آبشــارهای روان، رودهای جاری و پرواز پرندگانی که بر فراز 
دامنه سرسبز کوه دنا آواز زندگی سر می دهند، خاطره ای فراموش نشدنی را برای هر مسافر و گردشگری به یادگار می گذارد. دلیل نام عجیب که بر روی این 
روستا گذاشته اند، تغییر فصل و زمستان های وحشتناک سرد و پر برف آن است. شدت بارش برف در این منطقه به نوعی است که تمام منطقه را رخت سفید 
پوشانده و سرمایی طاقت فرسا را بر این محل حاکم کرده و به عبارتی جهنمی سفید به راه می اندازد. معماری و شکل خانه های روستا نیز یکی از جاذبه های 

را دو چندان کرده است. با تمام اینکه دیدنی آن بوده و خانه هایی از خشت، ِگل و یا حتی چوب زیبایی و آرامش حضور در این مکان 
زباله و آلودگی های جهنم سفید، منطقه توریســتی و پر رفت و آمد است، اما خوشبتانه اثری از 

مناطق توریستی، در کوچه های سنگ فرش این روستا نیست. این 
منطقه نیز مانند سایر مناطق خوش آب و هوا و با مردمان 

خوش ذوق و هنرمند، دســتتان را برای انتخاب 
سوغاتی های رنگارنگ باز می گذارد. جالب 

اســت بدانید که اهالی روســتای خفر، 
مردمان پر تالشــی بوده که عمدتا 

مشــغول باغــداری و زنبورداری 
هســتند. به همین دلیل عسل 
و میوه هایی مانند ســیب و 
آلــو، جــزو پرطرفدارترین 
ســوغاتی های این روستا 

است.
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با رفع تدریجی محدودیت سفر ناشی از شیوع ویروس کرونا، به نظر می رسد مسافران ایرانی چه برای سفرهای داخلی و چه برای سفرهای خارجی، مرداد و 
شهریور را ماه های مطلوبی برای سفرهایشان می دانند و برای این ماه ها برنامه سفر خود را خواهند چید.

سفرمارکت که بازار مجازی )marketplace( بلیط هواپیما و تور مســافرتی است، شاهد آسیب سنگین صنعت گردشگری در اثر شیوع ویروس کووید19 
بود. آسیبی که ناشی از رکود بی سابقه سفر، لغو پروازها و بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان بود. از همین رو، 
سفرمارکت به عنوان یک برند نوظهور و نوپا در صنعت گردشگری تالش کرد با مطالعات آماری، به تحلیل وضعیت کنونی و همچنین برآورد دورنمای صنعت 

گردشگری در دوران پساکرونا بپردازد.
در همین راستا، سفرمارکت یک مطالعه آماری را به کمک پرسشنامه آنالین انجام داد. بالغ بر 6 هزار نفر در این مطالعه آماری شرکت کردند و به پرسش های 
آن به صورت اینترنتی پاسخ دادند. پس از استخراج نتایج پاسخ دهندگان و تحلیل آنها، یک اینفوگرافی تهیه شد که چکیده این مطالعه را به نمایش می گذارد.

یکی از نتایج و خروجی های مطالعه سفرمارکت از جامعه نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفت، زمان مورد نظر برای سفر بود. در پرسش مطرح شده در این 
نظرسنجی، از پرسش شوندگان پرسیده شده بود که چه زمانی را برای سفر ترجیح می دهید؟
پرسش شوندگان در دو بخش سفرهای خارجی و سفرهای داخلی به این پرسش پاسخ دادند.

در بخش سفرهای داخلی، 46 درصد از شرکت کنندگان، ماه های مرداد و شهریور را به عنوان زمان مورد نظر برای سفر پساکرونایی خود معرفی کردند.
در بخش سفرهای خارجی هم پرسش شوندگان، نظر مشابهی داشتند. 38 درصد از نمونه آماری سفرمارکت، مرداد و شهریور را ماه های مورد نظر خود برای 

مسافرت خارجی دانستند.
اما چرا این نتایج به دست آمده است؟ به نظر می رسد رفع نشدن کامل محدودیت های سفر و همچنین برجا ماندن نگرانی های بهداشتی درباره بیماری کرونا، 
موجب شده است تا ماه های خرداد و تیر، نتوانند خود را به دو ماه پایانی تابستان برسانند. چه بسا اینکه تعطیلی های پر تعداد ماه خرداد، موجب پیشی گرفتن 
این ماه از ماه تیر، در سفرهای داخلی و خارجی شد. از سوی دیگر، آزمون های پایانی مدارس و دانشگاه ها، صرف نظر از اینکه به صورت مجازی برگزار شود یا 

حضوری، بر کاهش محبوبیت ماه تیر برای سفر تاثیرگذار بوده است.
اما در آن سوی طیف، هر چند پاییز و زمستان، تقریبا 20 درصد از پرسش شوندگان را برای برنامه ریزی سفر، شامل شدند اما نگرانی از موج دوم کرونا و عدم 

مطلوبیت سنتی فصل های سرد برای سفر موجب شد دو ماه پایانی تابستان، پیشتاز سفرهای دوران پساکرونایی بر اساس نظرسنجی سفرمارکت باشد.
نکته دیگری که از این مطالعه به دست آمد این بود که 75 درصد از شرکت کنندگان در این پژوهش که در 2 سال گذشته به سفر خارجی رفته اند، برای امسال 
هم سفر خارجی و بلیط هواپیما را در برنامه خود خواهند داشت. این بدان معناست که یک بارقه امید برای صنعت آسیب دیده گردشگری وجود دارد که با 
رفع محدودیت های ناشی از کرونا و باز شدن مرزهای خارجی، بیشتر کسانی که سفر خارجی را در سبک زندگی خود گنجانده  اند، امسال هم به سفر بروند و 

موجب جان گرفتن دوباره پروازهای خارجی و به خصوص پرواز تهران استانبول شوند.
یک برداشت دیگر از این داده آماری این است که ســفر رفتن گونه ای عادت یا بخشی از ســبک زندگی و فرهنگ اجتماعی جامعه است. پس اگر صنعت 
گردشــگری بخواهد خود را در برابر امواج ناگهانی و تهدیدهایی مانند کرونا مقاوم کند و بتواند پس از عبور این امواج دوبــاره جانی تازه بگیرد، باید روی 

فرهنگ سازی، آموزش و گسترش فرهنگ سفر سرمایه گذاری کند و آن را در سبد هزینه های خانوار ایرانی، نهادینه و دائمی کند.

در دوران پساکرونا، پرسفرترین 
ماه های سال کدام خواهد بود؟
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بعــد از آنکه 
ششصد متر لوله گذاری 
آب در خیابــان مشــتاق دوم 
اصفهان به سوی شــرق به دلیل نجات 
بخشــی آثار تاریخی تپه جی و  بخش شمالی 
تپه اشــرف متوقــف شــد؛ سرپرســت هیات 
باستان شناســی این تپه تاریخی از کشــف چاه 
سنگی ساسانی به عمق شش متر، سفال های سالم 
سلجوقی، آل بویه و قطعات سفال های اشکانی و 

ساسانی خبر داد.
علیرضــا جعفری زنــد، سرپرســت هیــات 
باستان شناسی تپه اشــرف با اشاره به یافته های 
باستان شناسی این تپه از دوران هخامنشی تا قرن 
دوازدهم به ایرنا گفــت : در گمانه زنی ها یک چاه 
سنگی مربع شکل پیدا شده که به لحاظ شکل و 

فرم فیزیکی بسیار ارزشمند است. 
این چاه در صخره ســنگی تراشیده شده است و 
شش متر عمق دارد.آن طور که این باستان شناس 
به خبرنگار ایرنا گفت، سفال های ارزشمندی در 
شش متر ارتفاع چاه سنگی کشف شد که به لحاظ  

تاریخ گذاری اهمیت قابل توجهی  دارد.
کاوش ها در سال 89  در تپه اشرف آغاز و تا 6 فصل  
پیش رفت. حاال با عملیات نجات بخشی شواهد 
تاریخی دو تپه جی و اشرف در حین اجرای طرح 
لوله گذاری آب به سوی شرق شواهد با اهمیتی 
یافت شد که می تواند در راستای کاوش های فصل 

هفتم قرار گیرد. 

در گمانه زنی های اخیر سفال های سالمی 
 به دســت آمده که کم ســابقه بوده است و  برای 
تاریخ گذاری محوطه باستانی تپه اشرف و تپه جی 

اهمیت زیادی دارد. 
آن طور که این باستان شــناس اعالم کرده است 
آثار به دست آمده در راستای خیابان مشتاق دوم 
اصفهان در بخش شمالی تپه اشرف بیشتر متعلق 
به دوره های تاریخی پیش از اسالم تا قرن پنجم 

هجری است. 
جعفری زند با تاکید بر اهمیت تپه اشرف و تپه جی 
به عنوان شناسنامه تاریخی شهر اصفهان گفت: تپه 
اشرف و تپه جی با یکدیگر در ارتباط بوده اند و جز 
یک حوزه فرهنگی هستند اما جاده مالرویی که در 
پهلوی دوم تبدیل به خیابان آسفالت شد و در دهه 
60 خورشیدی با تخریب چهار هزار مترمربع از تپه 
اشرف باند دوم خیابان ایجاد شد، این دو تپه را از 

یکدیگر جدا کرد.
  پیوســتگی شــواهد تاریخی در ضلع 

شمالی تپه اشرف
وی معتقد اســت در پهنه فعلی خیابان مشتاق 
شواهد و پیوســتگی آثار تاریخی وجود دارد و به 
همین دلیل در حین اجرای طرح لوله گذاری آب 
به پیشنهاد او قسمت هایی از خیابان مشتاق دوم 
گمانه زنی شده است. دستاوردهای جعفری زند 
در این گمانه زنی نشــان از یقین حاصل شدن از 
پیوستگی شواهد تاریخی دوران پیش از اسالم در 

این محدوده از شهر اصفهان است.
به گفته سرپرســت هیات باســتان شناسی تپه 
اشرف یافته ها در گمانه زنی های اخیر در راستای  
گاه نگاری هــای تاریخــی و یافته های فصل های 

پیشین تپه تاریخی اشرف است.

  دستاورد 
گمانه زنی های اخیر، 

چشم انداز دقیق تر نسبت به 
تاریخ شهر اصفهان

ســطح گمانه زنی های هیات باســتان شناسی، 
حاشیه خیابان مشتاق در مقابل تپه اشرف است. 
جعفری زند در ادامه گفت: در جهت لوله گذاری 
آب در کف خیابان به آثاری برخورد کرده ایم که 
در فصول گذشته یافت نشده بود و به همین دلیل 
باید این گمانه زنی ها گســترده شود و به صورت 
کاوش ادامه پیدا کند. وی افزود: دســتاوردهای 
فصل هفتم بسیار با اهمیت است چراکه چشم انداز 
دقیق تری نسبت به تپه اشــرف ایجاد می کند و 
اینکه برای بازدید کننده های سایت موزه  جالب 
و دیدنی خواهد بود. جعفری زند با اشاره به اینکه 
در حین پیشرفت کار یافته ها و نتایج گمانه زنی 
اعالم خواهد شد، گفت: دستاوردهای فصل ششم 
و هفتم کاوش تپه اشرف با ارزش است؛ فصل ششم 
به دلیل رسیدن به آثار هخامنشی و فصل هفتم به 
این دلیل که گمانه زنی ها بسیار عالی بوده است. با 
انتشار گزارش ها همه متوجه خواهند شد که چه 

آثار ارزشمندی در کف خیابان وجود دارد.
  حفظ اسناد تپه اشرف در گرو همیاری 

میراث فرهنگی و شهرداری
پیشتر صحبت هایی از قبیل درخواست اعتبار از 
بخش اعتبارات سایت موزه ها برای حصار کشی 
تپه اشرف و یا انجام این اقدام به کمک شهرداری 
منطقه چهار شــده بود اما با گذشت ده سال این 
حصارکشــی محدود به نرده گذاری  ضلع مجاور 

کشف چاه سنگی ساسانی،
 

گمانه زنی ها در تپه اشرف نتیجه داد؛

پرده برداری از ابعاد 

مبهم تاریخ اصفهان
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خیابان 
مشتاق شد و 

هیچ کدام از وعده ها 
 و پیگیری ها محقق نشــد. 

جعفری زند با اشــاره به حساسیت 
موضوع پیش رو در گمانه های فصل هفتم بر 

لزوم پیگیری و همیاری مسئوالن میراث فرهنگی 
اصفهان و شهرداری برای حصارکشی هرچه زودتر 
تپه اشــرف تاکید کرد. این باستان شناس یادآور 
شد: تپه اشرف یگانه تپه تاریخی شهر اصفهان است 
و باید محصور شود چرا که در حال تخریب است. 
قرار دادن موانع ســیمانی تنها پانسمان کوچکی 
اســت اما اتفاق مهم یعنی محصور شدن  کامل 
تپه باید پیگیری شود. وی بر لزوم ادامه کاوش ها 
در محور خیابان مشتاق و مقابل تپه اشرف تاکید 
کرد و گفت: بخش های زیادی از آثار تاریخی زیر 
خیابان مشتاق است چراکه تپه اشرف، یک هسته 
صخره ای است و آثار تاریخی در بین فضای سبز 

شرق و غرب و قسمت شمال تپه قرار دارند.
  میراث فرهنگی، راه حل می دهد

در طول یک سال و نیم گذشته تالش های زیادی 
برای عبور هرچه زودتر لوله گذاری آب به سوی 
شرق انجام شد اما به گفته سرپرست هیات باستان 
شناسی تپه اشرف حساسیت آثار میراث فرهنگی 
در این محدوده ازخیابان مشتاق تا حدی بود که 
عملیات این طرح متوقف و گمانه زنی های هیات 
باستان شناسی در 17 اردیبهشت ماه سال جاری 
آغاز شــد. جعفری زند افزود: میــراث فرهنگی 
می تواند در کنار عملیات جدید شهری  قرار بگیرد 
و  راه حل ارائه بدهد؛ این گونه نیست که میراث 
فرهنگی مانعی باشد بر سر راه  اقداماتی 
که قرار است در راستای  توسعه 
شهری صورت بگیرد.
گفــت:  وی 

متاسفانه 
برخــی نهادها 

فکر می کنند  اگر میراث 
فرهنگی حضور داشته باشد کار 

آنها  طول خواهد کشــید یا دچار وقفه 
می شــود اما باید گفت این نهادها می توانند با 

میراث فرهنگی در یک راســتا عمل کنند.  آنها 
مسائل رفاهی و ما مسائل میراث فرهنگی را پیش 
ببریم. گفته می شــود تاریخ پیش از اسالم شهر 
اصفهان در پرده ای از ابهام قرار دارد و اما یافته ها 
در تپه اشرف مربوط به دوران هخامنشی تا قرن 
دوازدهم  هجری قمری است و از این جهت این تپه 
باستانی اهمیت زیادی در روشن شدن ابعاد تاریک 
تاریخی شهر اصفهان دارد. مقرر بود تپه اشرف به 
عنوان تنها تپه باستانی شــهر اصفهان به سایت 
موزه تبدیل شود، سایتی فعال که در حین کاوش، 
بازدید گردشگران هم از آن ممکن است اما وقتی 
کاوش ها به فصل ششم رســید، به دلیل کمبود 
اعتبارات طرح  متوقف شد و تبدیل تپه اشرف به 
سایت موزه مسکوت ماند؛ سایتی که می توانست 

با حصارکشی  از این تپه و آثارش حفاظت کند.
در فصل های گذشته کاوش تپه اشرف، یک سکه 
ساسانی و ســفال های مربوط به  قرن سوم پیش 
از میالد) سلوکی و  اشــکانی( به دست آمد  که 
نمونه های آنها را می توان در پاسارگاد دید و پیش 
از این در اصفهان گزارش نشــده است. به گفته 
جعفری زند پیشــتر تنها جایی کــه در اصفهان  

کاوش باستان شناسی شــده،  کاوش های 
ایتالیایی ها در مســجد جامع عتیق 

اســت که  تنها دو یا ســه 
قطعــه 

مربوط 
بــه 

ساســانی  دوران  
شناســایی شــد و بقیــه 

آثار متعلق به دوره اســالمی است. 
هیات باستان شناســی در این کاوش ها به 

حوضخانه و بنای نیمه تمام کاخ اشــرف متعلق 
 به قــرن دوازدهــم هجــری قمری رســیدند. 
مهم ترین دستاورد کاوش های پیشین تپه اشرف 
اما  شناسایی بخش هایی از قلعه ساسانی بود  که 
 اکنون در مجاورت خیابان مشــتاق دوم مشهود 
اســت. تاکنون بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی 
در اســتان اصفهان شناسایی شــده و یکهزار و 
850 مورد آن بــه ثبت ملی و چهــار اثر آن به 

نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ 
چهلســتون، باغ فین کاشان و 

مســجد جامع به ثبت 
جهانی رســیده 

است.
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سمیرا شاهقلی

انتشار خبر مزایده شرکت صنایع چوب و کاغذ 
مازندران درروزهای پایانی سال گذشته موجب 
برخی مخالفت ها و نگرانی ها درباره سرنوشت 
این کارخانه که بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در 
کشور به شمار می رود و از زیرمجموعه های بانک 
ملی است شد. عمده مخالفان بر این اعتقاد بودند 
که با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی 
بیکاری حجم زیادی از کارگران کارخانه قطعی 
است. هم چنین تجرفه های مشابه از واگذاری در 

استان تجربه خوشایندی نبوده است.
نماینده منتخب مــردم ســاری و میانرود در 
مجلس یازدهم نیز در این زمینه گفته اســت:  
واگذاری کارخانه چوب و کاغــذ مازندران در 
قالب اصل 44 قانون اساسی پذیرفتنی نیست 
چرا که این سیاست یکبار درباره این واحد اجرا  

و شکست خورده است.
حاال یک ماه و انــدی پس از انتشــار مزایده ، 
خبرها حاکــی از لغو مزایده شــرکت چوب و 
کاغذ مازندران اســت.اما این لغــو به معنای 
انصراف از فروش نیست، محسن امیری معاونت 
سرمایه گذاری و واگذاری شرکت طرح و توسعه 
آینده پویا ضمن تایید لغــو مزایده علت اصلی 
این امر را محدودیت های ایجاد شده در راستای 
شــیوع ویروس کرونا عنوان کرده و می گوید:  
شرکت مدیریت و طرح و توسعه آینده پویا 25 
اسفند ماه فروش 58/06 درصد سهام شرکت 
مازندران را آگهی کرد،  پس از آن درخواست های 
بسیاری برای بازدید از کارخانه وجود دارد که به 
دلیل شیوه کرونا و بســته شدن جاده ها امکان 
تردد بین استانی فراهم نبود،  بنابراین آگهی لغو 
شــد. وی ادامه می دهد: اقدام برای مزایده این 
کارخانه طبق تکالیفی که از طرف وزارت اقتصاد 
به ما محول شــده و بر اســاس ماده 16 قانون 
اساسی که می گوید ، بانک ها باید از بنگاه داری 

خارج شوند،  انجام شده است. 
مزایده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به نظر 
می رسد با اتمام محدودیت های تردد در استان ها 
دوباره از سر گرفته شود،  اما آیا این مزایده به نفع 

کارخانه و به نفع تولید کاغذ در کشور است؟
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بزرگترین 
تولیدکننده کاغذ در ایران با ظرفیت مجموعاً 
175000 تن شامل 90000 تن کاغذ روزنامه 
و چاپ و تحریر و 85000 تن کاغذ فلوتینگ در 

سال 76 راه اندازی شده است.
این کارخانه که کاهش وابســتگی کشــور به 
واردات کاغــذ و کاهش خروج ارز از کشــور از 
جمله اهداف تاسیس آن به شمار می رفته است،  
در سال های اخیر و با اجرایی شدن قانون منع 
برداشت چوب از جنگل،  عمال خط تولید کاغذ 
چاپ و تحریر و روزنامه خود را متوقف کرده و 
تنها برای پاسخگوی به برخی سفارش ها از آن 

استفاده کرده است.
اما چه شــد که کارخانه ای که انتظار می رفت،  
قطب تولید کاغذ در ایران و منطقه شــود ، به 

ورشکستگی نزدیک شد؟
مهمتریــن مشــکل کارخانه چــوب و کاغذ 
مازندران در ســال های اخیر عدم دسترسی به 
مواد اولیه بوده است،  مشــکلی که در دوره ای 
مدیریت کارخانه را بر آن داشت که برای پاسخ 
به تعهداتی که برای تولید داشــت دســت به 

واردات کاغذ چاپ و تحریر بزند.
اجرایی شدن قانون منع برداشت از جنگل ها از 
مهرماه سال 96 و بروکراسی های اداری ، پیچیده 
و ســخت گیرانه موجود در ساختارهای وزارت 
جهاد و کشاورزی  و سازمان حفظ نباتات برای 
واردات چوب به کشور رفته رفته موجب شد که 
خط تولید کاغذ تحریر و روزنامه در این کارخانه 
متوقف شود چرا که مواد اولیه ای وجود نداشت 

که بتوان با آن کاغذ تحریر تولید کرد.

آن هم در دوره ای که نیاز اصلی کشــور کاغذ 
چاپ و تحریر و روزنامه بود و با افزایش نرخ ارز 
دولت مجبور شد که میلیاردها دالر برای واردات 
کاغذ به کشــور خرج کند. این اتفاق در حالی 
رخ داد که فعاالن تولید کاغذ در کشور سال ها 
از دولت مطالبه می کردند کــه تعرفه واردات 
کاغذ را افزایش دهد تا آن ها بتوانند در شرایط 

عادالنه تری به تولید دست بزنند.
فروش کارخانه چوب و کاغذ مازندران به بخش 
خصوصی در عیــن حال کــه مخالفانی دارد،  
موافقانی نیز دارد،  موافقان معتقد هســتند که 
بخش خصوصی می تواند کارخانه را از وضعیت 
فعلی نجات دهد، بخــش خصوصی می تواند 
هزینه  های مازاد بر تولید این کارخانه را کاهش 

داده و آن را به سمت وضعیت مطلوب ببرد.
دولتی ماندن یا خصوصی شدن کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران مزایا و معایبی به همراه دارد، اما 
آنچه مهم است اینکه نیاز فعلی کشور به کاغذ 
چاپ و تحریر بر کسی پوشــیده نیست،  رهبر 
معظم انقالب نیز ســال ها پیش در این زمینه 
درباره لــزوم تولید داخلی کاغــذ و راه اندازی 
کارخانه ها تاکید داشته اند ، بنابراین دولت باید 
حاال پس از دو سال توجه به واردات کاغذ برای 
رفع بحران کمبود و گرانی کاغذ در کشــور،  به 

فکر اقدام عاجل باشد .
صرف میلیاردهــا دالر بــرای واردات کاغذ به 
کشور مسکن موقت اســت،  باید به فکر درمان 
بود. اگر درمان با خصوصی ســازی کارخانه ها 
امکانپذیراســت بایــد روی صالحیت بخش 
خصوصی که این کارخانه ها را تحویل می گیرد، 
نظــارت و دقت کافی باشــد. اگــر هم بخش 
خصوصی کارخانه را به سمت تولید صرف کاغذ 
بسته بندی و سلولزی پیش خواهد برد که اکنون 
با مازاد بر تولید در این زمینه روبرو هستیم پس 

چه نیازی است؟

بزرگترین کارخانه تولید کاغذ کشور در آستانه فروش

 آیا ایران با تولید کاغذ چاپ و روزنامه 
خداحافظی می کند؟
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روند افزایش قیمت کاغذ تحریر و بالک با وجود اعالم خبر آغاز واردات با تایید وزارت ارشــاد و صمت و به دلیل تامین نشدن ارز الزم برای این کار از 
سوی بانک مرکزی ، افزایش دوباره ای را تجربه کرد. 

اردیبهشــت ماه امســال، برخی واردکنندگان عمده کاغذ درباره وضعیت تامین و تخصیص ارز برای واردات کاغذ فرهنگی اعم از مصرف ناشران و 
روزنامه نگاران توضیحاتی دادند و عنوان شد که طی دو ماه گذشته  ارزی برای واردات کاغذ ولو به صورت آزاد و نیمایی نیز اختصاص پیدا نکرده است.

در آستانه ماه خرداد و جان تازه گرفتن برخی از فعالیت های نشر بار دیگر بازار کاغذ سر به عصیان گذاشت و قیمت دو محصول عمده تحریر و بالک 
به روند صعودی خود ادامه داد. تا جایی که قیمت کاغذ بالکی 60 گرمی برای چاپ کتاب از بندی 233 هزار تومان به حوالی بندی 250 هزار تومان 

افزایش پیدا کرد و قیمت کاغذ تحریر 70 گرمی نیز به باالی 280 هزار تومان برای هر بند رسید.
نکته دیگر اینکه روند افزایش این قیمت در ماه گذشته برای هر دو محصول صعودی بوده و به نظر می رسد که در ادامه نیز چنین باشد.

از سوی دیگر در بخش دولتی کماکان موضوع توزیع کاغذ در دستور کار تعاونی ناشران کشور قرار گرفته و این تعاونی در خردادماه  نیز بدون تغییر 
قیمت به ناشران کاغذ تحویل داده و اقدام به فروش نیز کرده است. هر چند که با تداوم وضعیت فوق به نظر می رسد که این تعاونی نیز روزهای سختی 

را برای تامین کاغذ ناشران در پیش رو داشته باشد.
در همین زمینه نکته قابل توجه در این بوده که در دو ماهه ابتدایی ســال جاری تنها نزدیک به 37 درصد از حجم واردات مصوب کاغذ به کشور، از 

گمرکات ترخیص شده است.
در حال حاضر عمده کاغذهای ناشران ایرانی از مبدا کشورهایی مانند چین، اندونزی، سوئد، نروژ، روسیه و ترکیه وارد ایران می شود و بانک مرکزی نیز 
با وجود قیمت گذاری با ارزهای مرجع از جمله دالر و یورو برای واردکنندگان، پرداخت ارز با آنها در قالب ارزهایی چون یوان، روبل و لیر انجام می دهد.

مشکالت تامین ارز برای واردات در کشور طی ماه های ابتدایی سال جاری و نیز دو ماهه پایان سال گذشته در بسیاری از بخش ها خود را نشان داده 
و به نظر می رسد این موضوع در بخش فرهنگی که به طور عمده وابستگی به حمایت دولت برای تأمین مواد اولیه وجود داشته است، خود را بیش از 

پیش به رخ خواهد کشید.

عصیان کاغذ در بازار 
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  با رسیدن فصل گرما استفاده از سیستم سرمایش ساختمان و لوازم سرمایشی و دستگاه تهویه دوباره رونق می گیرد. معموال افراد در انتخاب لوازم 
سرمایشی مناسب ساختمان دچار تردید می شوند. انتخاب میان انواع سیســتم سرمایش ساختمان مثل فن کویل سقفی و کولر آبی و داکت اسپیلت تنها 
از راه کسب اطالعاتی درباره آن ها میسر می شود. هر یک از انواع مختلف سیستم سرمایش ساختمان مزایا و معایبی دارند. آن چه در تهیه لوازم سرمایشی 

تعیین کننده ای دارد، نیاز مصرف کننده است. بنابراین برای انتخاب گزینه مناسب ناگزیر باید با محاسن و معایب هر کدام آشنا شوید.

پنکه ، یکی از قدیمی ترین لوازم سرمایشی
پنکه به دلیل قدمتی که دارد، خاطره انگیزترین سیستم سرمایش ساختمان و لوازم سرمایشی 
اســت. پره های اریب پنکه با چرخیدن باعث جابه جایی و خنک شدن هوا می شود. پنکه یک 
سیستم تهویه هم محسوب می شود و قادر است هوای محیط را تغییر بدهد. پنکه های خانگی 
انواع مختلفی دارند؛ پنکه رومیزی، ســقفی و دیواری هنوز هــم در بعضی مناطق که رطوبت 
باالیی دارند، پرکاربرد هســتند. پنکه دیواری روی دیوار نصب می شــود و برای خانواده هایی 
که صاحب کودک هستند، مناسب است. پنکه های ســقفی هم که معموال سه پره هستند و با 
استفاده از یک کلید کنترل می شوند، در گذشته بیشتر استفاده می شد. در مقایسه با انواع دیگر 
سیستم سرمایش ساختمان و دستگاه تهویه، پنکه قیمت بسیار ناچیزی دارد. به راحتی قابل 
حمل و نقل است و وزن زیادی ندارد. انواع کنترلی پنکه موجود است و تنظیم دما یا خاموش 
و روشــن کردن آن زحمت زیادی ندارد. میزان برق مصرفی پنکه نیز کم است. شاید شما هم 
شنیده باشــید که بعضی می گویند زیر باد پنکه بهتر می خوابند. این مساله حقیقت دارد. زیرا 
صدایی که پنکه تولید می کند، به نویز سفید یا صدای سفید مشهور است و خاصیت آرام بخشی 
و خواب آوری دارد. ضمنا پنکه یک دستگاه تهویه خوب است و با جابه جا کردن هوا باعث بهتر 
شدن کیفیت هوای محیط می شود. همچنین می توان با پاشیدن عطر یا اسانس مطلوب روی 
یک تکه پارچه و قرار دادن آن مقابل پنکه هوا را معطر ســاخت. عیب بزرگ پنکه درست در 
مزیت آن نهفته است. گفته شد پنکه دستگاه تهویه هم هست و هوا را جابه جا می کند. این خاصیت باعث جابه جایی گردوخاک نیز می شود و برای افرادی 
که دچار آلرژی هستند یا سینوس ملتهب دارند، مناسب نیســت. همچنین قرار گرفتن طوالنی مدت در برابر پنکه ممکن است باعث گرفتگی عضالنی 
شود. افرادی که پوست خشکی دارند یا در فصل هایی از سال پوستشان خشک می شود، با قرار گرفتن در معرض باد پنکه حتما خشکی پوستشان تشدید 
خواهد شد. عالوه بر این اگر هوای محیط خارج آلوده باشد، پنکه که یک دستگاه تهویه هم محسوب می شود، آن هوا را وارد فضای داخلی خانه می کند. 
در نتیجه تهویه آن قابل کنترل نیست. بنابراین اگر هر یک از این ناراحتی ها را دارید، بهتر است سراغ یک سیستم سرمایش ساختمان و لوازم سرمایشی 
دیگر بروید. باد پنکه برای کسانی که دچار سردردهای مزمن یا گوش درد هستند نیز توصیه نمی شود. قرار گرفتن در برابر باد پنکه ولو برای مدت کوتاهی 

می تواند موجب بروز سردرد شود.

کولر سلولزی
ساختاری متفاوت است. در یک سیستم سرمایشــی تبخیری با عبور آب و باد از یک واســط تبخیری، هوا خنک می شود. در کولر آبی واسط کولر سلولزی یک سیستم سرمایش ســاختمان و یکی از لوازم سرمایشی اســت که از نظر ظاهری تفاوت چندانی با کولر آبی ندارد. اما از نظر 
توصیه می شــود. کولرهای ســلولزی مزایای متعددی دارند که باعث برتری آن ها نســبت به کولر آبی می شــود. یکی از مهم ترین محاسن تبخیری پوشال است و در کولر سلولزی پدهای ســلولزی. با توجه به معایب کولر آبی و اشکاالتی که پوشــال دارد، استفاده از کولر سلولزی 
سال یک بار عوض می کنند و قابل شست وشو هستند. بنابراین حتی بزرگ ترین عیب آن که قیمت باالی پدها است، یک حسن هم به حساب کولر سلولزی این است که صفحات سلولز به کاررفته در آن مثل پوشال نیازی به تعویض چندباره ندارند. صفحات سلولز را معموال هر چهار یا پنج 
به مصرف باالی آب و برق و در مضیقه قرار داشتن کشور از این نظر، مصرف کولر ســلولزی بهتر از مصرف کولر آبی است. پدهای سلولز به رغم می آید. شاید یکی از بهترین مزیت های کولر سلولزی این باشد که هزینه کمتری برای مصرف برق و تعویض پوشاک صرف آن می شود. با توجه 
سلولزی در این است که با توجه به کارایی باالیی که دارند، یک سیستم سرمایش ساختمان خوب هستند و نیازی نیست که برای طوالنی مدت این که بیش از کولرهای آبی کارایی دارند، گرد و خاک را وارد فضای داخلی نمی کنند و باعث بروز آلرژی نمی شوند. ویژگی مثبت دیگر کولرهای 
پدهای سلولزی می توان کولر آبی را نیز به کولر سلولزی تبدیل کرد.روشن باشند. کولر سلولزی نسبت به کولر آبی مزیت های بیشــتری دارد. پدهای سلولزی نسبت به پوشال کارایی بیشتری دارد. با استفاده از 

با کدام یکی از لوازم سرمایشی خانه را خنک کنیم؟

از نوستالژی پنکه تا رویای داکت اسپیلت
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کولر آبی
رایج ترین نوع کولر در ایران، کولر آبی است. به دلیل قیمت مناسب و سرمادهی مطلوب، سالیان سال یکی از 
بهترین انواع سیستم سرمایش ساختمان و لوازم سرمایشی بود.کولر آبی تنها با پنکه رقابت می کرد و طبیعتا 
رقیبش را هم شکست می داد. اما امروزه کولرهای جدیدتر با قابلیت های بیشتر وارد بازار شده اند وکولر آبی 
دیگر چندان پرطرفدار نیست. در کولر آبی و کولر سلولزی سیستم سرمایشی تبخیری به کار رفته است؛ 
آب و باد از یک واسط عبور می کند و از راه کانال  کولر و دریچه ها، فضای خانه را خنک می کنند. این کولر 
در اندازه های متفاوتی ساخته می شود و باید مساحت خانه و اندازه کولر با یکدیگر در تناسب باشند. کولر 
آبی برای مناطق گرم و خشک بسیار مناسب است. بزرگ ترین مزیت این کولر را قیمت پایین آن می دانند. 
قیمت پوشال هم نسبت به قیمت سلولز )در کولرهای سلولزی( ارزان تر است و هزینه کمتری دارد. اما کولر 
آبی معایبی هم دارد که از میزان محبوبیتش کاسته است. بزرگترین عیب کولر آبی این است که به آب نیاز 
دارد. در شرایطی که کشور دچار کم آبی است، مصرف این حجم از آب به صرفه نیست و هزینه  آب را هم در 
پی دارد. گردوخاکی که از پوشال برمی خیزد، از طریق دریچه ها وارد فضای خانه می شود و احتمال ابتال به 

حساسیت یا بیماری های تنفســی را نیز افزایش می دهد. همچنین رطوبتی که ایجاد می کند، برای بیماران مبتال به 
بیماری های مفصلی خوب نیست و آن ها را به مشکالت و ناراحتی هایی دچار می کند.

داکت اسپیلت
داکت اسپیلت نسل بعد از کولر آبی محسوب می شود که از نظر سیستم سرمایش ساختمان 
با اختالف زیادی برتر از کولرهای آبی است. این نوع از دستگاه تهویه معموال خارجی است 
و انواع مختلفی دارد. بعضی انواع داکت اسپیلت روی پنجره یا دیوار نصب می شوند.  بعضی 
دیگر هم قابل حمل هستند و به فراخور نیاز می توان آن ها را در محلی گذاشت که الزم است. 
این سیستم سرمایش ساختمان با استفاده از یک سیستم خنک کننده مرکزی تولید سرما 
می کند. داکت اسپیلت شاخصی به نام شــاخص EER دارد که نشان دهنده میزان سرما به 
ازای انرژی مصرف است. هر قدر این شاخص باالتر باشد، بهره وری انرژی آن هم باال می رود.  
داکت اســپیلت معایب کولر آبی را ندارد؛ بیمارانی که ناراحتی های مفصلی دارند و رطوبت 
برایشان مضر است، با استفاده از داکت اسپیلت دچار درد نمی شوند و آسایش بیشتری دارند. 
در کنار محاسنی که برای داکت اسپیلت برمی شمرند، عیب بزرگی هم دارد؛ در این سیستم 
سرمایش ساختمان، میزان مصرف برق بسیار باال است. حتی انواع کنترل دار آن هم این نقص 
را دارند و حتی با تنظیم میزان سرما و کاهش زمان اســتفاده، باز هم هزینه برق باالیی دارند. در سیستم سرمایش ساختمان عیب دیگر داکت اسپیلت 
این است که به تمام قسمت های خانه سرما نمی دهند. یعنی برای خنک کردن سایر قسمت های خانه باید از کولرهای دیگری استفاده کرد. با توجه به 

قیمت کولر گازی و حجم آن، این کار به صرفه نیست.

کولر سلولزی
ساختاری متفاوت است. در یک سیستم سرمایشــی تبخیری با عبور آب و باد از یک واســط تبخیری، هوا خنک می شود. در کولر آبی واسط کولر سلولزی یک سیستم سرمایش ســاختمان و یکی از لوازم سرمایشی اســت که از نظر ظاهری تفاوت چندانی با کولر آبی ندارد. اما از نظر 
توصیه می شــود. کولرهای ســلولزی مزایای متعددی دارند که باعث برتری آن ها نســبت به کولر آبی می شــود. یکی از مهم ترین محاسن تبخیری پوشال است و در کولر سلولزی پدهای ســلولزی. با توجه به معایب کولر آبی و اشکاالتی که پوشــال دارد، استفاده از کولر سلولزی 
سال یک بار عوض می کنند و قابل شست وشو هستند. بنابراین حتی بزرگ ترین عیب آن که قیمت باالی پدها است، یک حسن هم به حساب کولر سلولزی این است که صفحات سلولز به کاررفته در آن مثل پوشال نیازی به تعویض چندباره ندارند. صفحات سلولز را معموال هر چهار یا پنج 
به مصرف باالی آب و برق و در مضیقه قرار داشتن کشور از این نظر، مصرف کولر ســلولزی بهتر از مصرف کولر آبی است. پدهای سلولز به رغم می آید. شاید یکی از بهترین مزیت های کولر سلولزی این باشد که هزینه کمتری برای مصرف برق و تعویض پوشاک صرف آن می شود. با توجه 
سلولزی در این است که با توجه به کارایی باالیی که دارند، یک سیستم سرمایش ساختمان خوب هستند و نیازی نیست که برای طوالنی مدت این که بیش از کولرهای آبی کارایی دارند، گرد و خاک را وارد فضای داخلی نمی کنند و باعث بروز آلرژی نمی شوند. ویژگی مثبت دیگر کولرهای 
پدهای سلولزی می توان کولر آبی را نیز به کولر سلولزی تبدیل کرد.روشن باشند. کولر سلولزی نسبت به کولر آبی مزیت های بیشــتری دارد. پدهای سلولزی نسبت به پوشال کارایی بیشتری دارد. با استفاده از 
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در حال حاضر هرگونه اظهارنظر درباره تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه نمی تواند 
قطعی باشد حتی اگر آمارهای کنونی شرکت های بیمه ای نیز بررسی شود، افزایش یا کاهش 
فروش و حتی خسارت در رشــته های بیمه ای نمی تواند به درســتی روند آتی اثر شیوع این 
بیماری را بر صنعت بیمه مشــخص کند. بنابراین می توان با توجه به استدالل  های منطقی و 
تحلیلی به تحلیل اثر میان یا بلند مدت شیوع این بیماری بر صنعت بیمه اظهارنظر کرد. البته 

بررسی این اثرات به توان و نحوه مقابله با شیوع این بیماری درکشور بازمی گردد.
شیوع بیماری کرونا دو اثرمستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمه دارد:

اثر مستقیم به فروش و خســارت وارده به شــرکت های بیمه در بیمه نامه های اشخاص باز 
می گردد. اثر غیرمستقیم که بســیار مهم تر بوده، اثری است که شیوع این بیماری بر اقتصاد 
کشور گذاشته و از آن طریق به طور غیرمستقیم درآمدها و هزینه های شرکت های بیمه ای را 
تحت تاثیر قرار می دهد. اگر کشــور بتواند در کوتاه مدت از شیوع این بیماری جلوگیری و آن 
را کنترل کند، این اتفاق یک شوک زودگذر به اقتصاد کشور و صنعت بیمه وارد خواهد کرد. 
پس از کنترل شیوع ویروس کرونا روند فروش و پرداخت خسارت ها در صنعت بیمه با کمی 
افت و خیز به حالت اول بازمی گردد. اما اگر کنترل این بیماری در بلند مدت محقق شود روند 

فروش و پرداخت خسارت در صنعت بیمه دچار تغییرات ساختاری خواهد شد.
به طور مثال به دلیل قرار گرفتن کشــور در قرنطینه دو ماهه گذشته، خسارات بیمه نامه های 
شخص ثالث اتومبیل به دلیل افت شدید سفرهای نوروزی و همچنین خسارات رشته بیمه نامه 
درمان به دلیل عدم مراجعه بیمه شــدگان به مراکز درمانی به شدت کاهش یافته است. حال 
اگر دولت در کوتاه مدت بتواند شیوع بیماری را کنترل کند به صورت طبیعی، سفرها دوباره 
افزایش یافته و از سوی دیگر مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی نیز با شدت بیشتری دنبال 
خواهد شد. بنابراین دوباره شوک افزایش خسارت در رشته های بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل 
و درمان رخ خواهد داد. حال، می توان انتظارات را از اثرات شیوع این بیماری برصنعت بیمه 
بیان کرد. به دلیل ناهمگن و متنوع بودن محصوالت مختلف بیمه ای موارد ذیل را درخصوص 
اثرگذاری شیوع گسترده این بیماری و در صورت عدم موفقیت نسبی کشور در کنترل آن در 

میان و بلند مدت می توان نام برد:
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 بیمه آتش سوزی: افت قابل توجه بیمه آتش سوزی صنایع کوچک و اصناف و همچنین بیمه آتش سوزی منازل مسکونی به دالیلی از قبیل عدم 
مراجعه حضوری خریداران به شعب شرکت های بیمه، ورشکستگی بخشی از صنایع کوچک و اصناف. 

بیمه نامه های بدنه اتومبیل: با کاهش سفر و افت سفرهای داخلی خرید بیمه نامه های بدنه با کاهش نسبی روبه رو خواهد بود.
 بیمه نامه های اشخاص: درخصوص بیمه نامه های اشــخاص، بســته به نوع بیمه نامه و اثر گذاری می تواند متفاوت باشد در بیمه نامه درمان و 
حوادث مسافرتی به دلیل افت شدید سفرهای خارجی احتماال با افت جدی فروش در این حوزه روبه رو خواهیم شد. در بیمه های زندگی انفرادی 
مانند عمر و سرمایه گذاری، به دلیل وحشت ناشی از شیوع کرونا احتماال با افزایش فروش روبه رو خواهیم بود. در بیمه های درمان در بلند مدت، 
با افزایش خسارت روبه رو خواهیم بود. به دلیل افت صادرات و واردات کشور باالخص به کشورهای همسایه و کشور چین که در مجموع بیش از 
65 درصد مبادالت تجاری ایران را به خود اختصاص داده با افت و کاهش در بیمه نامه های باربری، کشتی و هواپیما روبه رو خواهیم بود. همچنین 

در صادرات و واردات زمینی، افت فروش بیمه نامه های خودروهای سنگین امری طبیعی است.
به دلیل افت تولیدات صنعت کشور، باالخص در صنعت ساختمان و افزایش نسبی نرخ بیکاری، صنعت بیمه احتماال با کاهش فروش در بیمه های 
مسئولیت، مهندسی، عمرو درمان گروهی باالخص برای صنایع کوچک و فعالیت های ساختمانی روبه رو خواهد شد. صنعت و کارکنان آن مانند 
دیگر صنایع تحت تاثیر بیماری بوده اند بنابراین انتظار می رود در میان مدت این صنعت با کاهش بهره وری و بیکاری کارکنان و افت فعالیت های 

شبکه فروش روبه  رو شود.
اما بهترین نسخه برای جلوگیری از تاثیر بیشتر ویروس کرونا برصنعت بیمه چیست؟

یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با اثرات منفی شــیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه، راه اندازی و ارتقای فــروش الکترونیکی و دیجیتالی 
بیمه نامه ها اســت. همچنین درصورت تداوم شــیوع ویروس کرونا و کاهش کنترل نسبی آن، نیاز های جامعه به ســمت بیمه های پس انداز و 
سرمایه گذاری محور بیشتر می شود. بنابراین شرکت های بیمه ای می توانند در حوزه بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه نامه های اعتباری، 
بیمه نامه درمان انفرادی و بیمه نامه های کســب وکار اینترنتی حرکت کنند. اما با توجه به کاهش فروش بیمه نامه ها در صنعت بیمه، آیا دولت 

امکان کمک به این صنعت را دارد؟
حمایت دولت از فعالیت صنایع و اصناف و توانمندســازی آنها می تواند در فروش انواع بیمه نامه ها تاثیرگذار باشــد. همچنین دولت می تواند 
با راه اندازی انواع صندوق های حمایتی و ســهیم کردن بیمه گران بر تحت پوشش قرار دادن ریسک های ســرمایه گذاری اعتباری و راه اندازی 
کسب وکارها باالخص کسب وکارهای دیجیتالی نقش صنعت بیمه و اقتصاد کشور را افزایش دهد. کارکرد این صندوق ها مانند صندوق حوادث 
طبیعی خواهد بود زیرا ریسک ورشکستگی انواع سرمایه گذاری و تسهیالت کسب وکارهای غیر سوداگرانه را تحت پوشش قرار می دهد. دولت 
امکان انتشار انواع بیمه نامه های عمر متصل به سرمایه گذاری را فراهم کند. دولت سازوکارهای الزم برای انتشار اوراق قرضه ریسک را با هدف 

کاهش ریسک فعالیت اقتصادی کشور فراهم کند.
بهترین کمکی که اکنون صنعت بیمه به آن نیازمند است چیست؟

حمایت دولت از صنایع، اصناف، کسب وکار های دیجیتالی و اقشار مختلف جامعه و هدایت آنها به سمت صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حامی 
و پشتیبان است. در عین حال، کمک به استارت آپ ها و فروشــندگان دیجیتالی برای راه اندازی فروش الکترونیکی بیمه نامه های خرد صنعت 

بیمه یک راه دیگر و مفید مطرح خواهد بود.
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حدیث زاهدی

افزایش جمعیت هر ساله در استان، قدمت سامانه نخست آبرسانی اصفهان 
و جلوگیری از بروز بحران های ناشــی از نبود آب آشامیدنی ضرورت هر چه 
بیشتر اجرا و تکمیل سامانه دوم آبرســانی این خطه را نشان می دهد و بی 
شک این طرح نیاز و خواسته حدودپنج میلیون نفر از ساکنان منطقه مرکزی 
کشورمان است. بررسی آمار و ارقام نشان می دهد که میزان مصرف آب شرب 
کشور ساالنه حدود 7. 5 میلیارد مترمکعب است، 25 میلیون واحد خانگی 
و15 میلیون اشتراک در کشور وجود دارد و طبق گزارش ها بیش از 9 میلیون 
800 هزار واحد در کشور باالتر از الگوی مصرف، آب مصرف می کنند، استان 
اصفهان با قرار گرفتن در منطقه خشک همچون برخی دیگر مناطق کشور با 
چالش جدی تامین آب در بخش های مختلف مواجه است، اما در کنار دیگر 
نیازها باید تامین آب آشامیدنی را مهم ترین نیاز این منطقه دانست. اکنون 
دامنه های بحران آب استان اصفهان که تا همین چند روز پیش به چالشی 
بزرگ برای کشاورزان و صنعتگران این استان تبدیل شده بود، گسترش یافته 
و آنچنان که بررسی ها نشان می دهد، مصرف آب شرب را نیز برای میلیون ها 

شهروند با بحران جدی رو به روکرده است. 
این در حالی است که هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در نشست خبری خود متوســط مصرف آب خانگی برای هر خانوار 
اصفهانی را 11 متــر مکعب در ماه اعالم کرده و مي گوید: متوســط مصرف 
اســتاندارد 20 متر مکعب در ماه است؛ این موضوع نشــان دهنده اهمیت 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی وضعیت بحرانی در ارتباط با وضعیت آب شرب 
اصفهان است که حیرت مسئوالن کشوری را از نحوه مدیریت آب و فاضالب 
استان اصفهان به همراه داشته اســت. امینی با ذکر اینکه بر اساس سیاست 
وزارت نیرو هفته اول تیرماه به نام هفته صرفه جویی آب و برق نام گذاری شده 
است تا توجه آحادجامعه بر حساسیت کاالی باارزش آب بیش از پیش جلب 
شود، تاکید می کند: نقش اطالع رســانی بر مصرف بهینه آب شفاف سازی 
دراطالع رسانی و تقویت حلقه های ارتباطی، تامین آب شرب را بدون دغدغه 

در استان اصفهان تسهیل کرده است. 
یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم تغییر چارت سازمانی 
با یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب شهری وروستایی در استان اصفهان 
از اسفندماه سال گذشته اظهار می کند: با یکپارچه سازی شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی شاهد ایجاد جهش در خدمات رسانی به مردم به 
ویژه در مناطق مختلف روستایی هستیم. وی با اشاره به بودجه سال 99 در 
جهت افزایش سطح کیفی خدمات به مناطق روستایی گفت: با نگاه حمایتی 
دولت به مناطق روستایی وتقویت زیرساخت های تامین آب شرب و بهداشت 

به بیش از هزار روستا در استان اصفهان، در راستای ممانعت از مهاجرت به 
شهرهااقدامات مهمی انجام شده است. 

اجرا و تداوم »پویش الف- ب- ایران« در آبفای اصفهان
امینی با اشاره به اجرای »پویش الف- ب- ایران« تصریح می کند: با اجرایی 
شــدن این طرح در هر هفته پروژه های مختلف به بهره برداری می رســد و 
امسال هم در راستای افزایش امیدبخشی در سطح جامعه اجرای این پویش 
ادامه خواهد داشت. وی با اظهار اینکه شیوع بیماری کرونا بر پیشرفت اجرای 
»پویش الف- ب- ایران« تاثیر گذاشــت، می گوید: با توجه به این شرایط از 
اسفندماه گذشته هفت پروژه با اعتبار 785 میلیارد تومان به صورت ویدئو 
کنفرانس به بهره برداری رســید. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به پروژه اصالح و توسعه شبکه فاضالب شهری خیابان های 
میر، مشتاق، آبشــار و کمال اســماعیل که با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد 
تومان و با اعتبارات فاینانس خارجی انجام شــده و همچنین احداث شبکه 
فاضالب محالت پیرامونی می گوید: مشــکل دفع فاضالب در خیابان های 
امام خمینی)ره(، کاوه و جاده فرودگاه مرتفع شده و اصالح و بازسازی شبکه 

فاضالب در مناطق حصه و دارک به اتمام رسید. 
اجرای طرح های آبرسانی به مناطق 

مجاور تصفیه خانه بابا شیخ علی
به گفته امینی، اجرای آبرسانی به شــهر باغشاد و هشت روستای لنجان در 
مجاورت تصفیه خانه بابا شــیخ علی همچنین آب رسانی کامل بهشهر باغ 
بهادران هم در ماه های آینده انجام می شود. وی اشاره ای هم به عملیاتی شدن 
فاز دوم و سوم توسعه شبکه فاضالب در شــهر داران کرده و می گوید: شهر 
اژیه و روستای هاشم آباد هم به شبکه فاضالب مجهز خواهند شد همچنین با 
توجه به اهمیت موضوع آب پایدار، آب رسانی در شهرهای دهاقان و گلشن و 
13 روستای مجاور و روستاها در قالب آبرسانی مجتمع های روستایی از محل 

صندوق توسعه ملی، در حال پیگیری است. 
طراحی و اجرای خط 1۴۰۰ میلی متر انتقال 

آب از شیرخانه نجف آباد به فلمن
وی از طراحی و اجرای خط یک هزار و 400 میلی متر انتقال آب از شیرخانه 
نجف آباد به فلمن به طول 12. 3 کیلومتر خبر می دهد و می گوید : مطالعات 
آبرسانی به فریدون شهر و شــهرهای مجاور و مطالعات تامین آب مجتمع 
روستایی برزاوند در اردستان و بخش مرکزی اصفهان انجام می شود. امینی 
یکی از پروژه های بســیار مهم در کالن شهر اصفهان را اجرای خط آبرسانی 
جی شیر به بزرگمهر اعالم مي کند و با ذکر اینکه این پروژه عظیم که بر فشار 
آب محالت مرکزی اصفهان موثر اســت با اعتبار 15 میلیارد تومان در حال 
اجراست و در دو ماه آینده به بهره برداری می رسد، ادامه می دهد: انتقال آب 

مدیر عامل آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

اصفهان، دچار بحران آب شرب است
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رفت و برگشت منطقه قائمیه می تواند به افت فشار در منطقه قائمیه و شفق 
پایان دهد. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در سال 
گذشته 237 کیلومتر از شبکه آب اصفهان اصالح و بازسازی شد که امسال 

به 240 کیلومتر افزایش می یابد. 
بهره برداری از فاز اول سامانه دوم آب 

شرب اصفهان در سال آینده
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص پیشرفت 30 
درصدی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ توضیح می دهد: لوله گذاری و 
تامین تجهیزات این طرح در حال پیگیری است و مدیریت استان در نظر دارد 
بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند. 

اصفهان؛ پیشتاز در هوشمندسازی شبکه توزیع آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از استمرار هوشمندسازی 
شبکه توزیع آب شــهرهای اصفهان، خوانســار و بادرود و خطوط آبرسانی 
اصفهان بزرگ که در سال گذشــته با پیشــرفت 70 درصدی همراه بوده 
است، خبر می دهد و ادامه می دهد: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در هوشمندسازی شبکه توزیع آب در کشور پیشرو است و در سال گذشته 

هوشمندسازی شبکه آب تودشک هم انجام شده است. 
حفر و تجهیز 1۷ حلقه چاه در سال گذشته 

امینی به حفر و تجهیز 17 حلقه چاه در روســتاهای استان اصفهان در سال 
گذشته اشاره ای داشت و تصریح می کند: اســتان اصفهان درجهت کاهش 
آب بدون درآمد اقدامات مهم و اصالحی انجام داده است و در کشور پیشتاز 
کاهش پرت و آب بدون درآمد هستیم. وی با بیان اینکه 510 هزار سم پاشی 
در شبکه های فاضالب انجام خواهد شــد، گفت: تصفیه خانه های فاضالب 
سمیرم، ورزنه، اردستان،قهدریجان و تصفیه خانه های شمال و جنوب و شرق 

اصفهان ارتقا و توسعه یافته است. 
دولت الکترونیک در خدمت مشترکین آبفای اصفهان

امینی مهم ترین بخش خدمات مشــترکین را عــدم مراجعه حضوری به 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می داند و یکپارچه سازی نرم افزارها و 
سامانه های 1522 و 1523 را برای ارائه خدمات به مشترکین در نظر گرفته 
و ادامه می دهد: افزایش درگاه های دفاترپیشــخوان به 110 دفتر در سطح 
استان اصفهان رسیده و در سال گذشته با حذف قبوض کاغذی و ایجاد سامانه 
پیامکی اعالم قبوض درجهت حفظ محیط زیست و توسعه دولت الکترونیک 

تالش شایانی شده است. 
خدمت رسانی نیروهای آبفا در ایام قرنطینه 

جهت تامین نیاز آب شرب و بهداشت
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، شیوع بیماری کرونا را در افزایش 
مصرف آب شرب و بهداشت موثر می داند و اظهار می دارد: در ایام شیوع کرونا 
نیروهای انسانی در تمام اداره های آبفای استان اصفهان مشغول به کار بودند 
و مانع از بروز افت فشار آب در اسفند و فروردین ماه شدند و با شروع فصل گرم 
و شیوع بیماری کرونا مصرف آب شــرب با افزایش 40 درصدی همراه شده 
است که با توجه به محدودیت منابع آبی و تاسیسات آبرسانی از زاینده رود 
الزم است شهروندان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در 

حفظ این کاالی باارزش بکوشند. 
تاسیس واحد تولیدی آب ژاول در ۴۸ ساعت

وی در خصوص ضرورت تامین نیاز به مواد ضدعفونی کننده استان در اواخر 
اسفندماه بیان می کند: در مدت دو شبانه روز واحد تولید آب ژاول برای تامین 

نیاز شهروندان به مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان دایر شد و روزانه هفت هزار لیترآب ژاول با خلوص یک درصد تولید و 
عرضه شد. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در سال 
گذشته 237 کیلومتر از شبکه آب اصفهان اصالح و بازسازی شد که امسال 

به 240 کیلومتر افزایش می یابد. 
تاکید بر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در تمام روزهای سال

وی فعالیت های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را در راستای فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب به هفته اول تیرماه محدود نکرد و تاکیدکرد: هر روز با 
انجام برنامه های متعدد فرهنگی و با همکاری رسانه ها در جهت صرفه جویی 

و بهینه مصرف کردن کاالی باارزش آب اقدام می کنیم.
بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های 

مسکونی در دستور کار است
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در مورد توسعه و بهینه سازی آب 
شرب و روستایی در جهت تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری مي گوید: در 
شرایط موجود توسعه بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های مسکونی 
بیش از چهارطبقه در برنامه های ما قرار دارد که تاکنون به جز موارد معدودی 
اقدام جدی در این مورد صــورت نگرفته و در آینده نزدیک در جلســه ای 
با معاونت عمرانی استانداری و حضورشهرداری، ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان، مرکز بهداشت و سازمان محیط زیست نسبت به نحوه اجرای این 

آیین نامه تصمیم گیری می شود.
رتبه اول ارتباط با صنعت

امینی با اعالم اینکه آبفای اســتان اصفهان در صنعت پژوهش و تحقیقات 
جایگاه ویژه دارد و توانسته رتبه اول ارتباط با صنعت را کسب کند می گوید: 
تاکنون دو هم نت در دانشگاه صنعتی با همکاری کانون ملی نخبگان استان 
برگزار شــد همچنین اولین واحد تله متری فاضالب در کشــور با همکاری 
دانشگاه صنعتی افتتاح شد که در کیفیت آب استان تاثیر بسزایی داشته است. 

کیفیت آب هیچ مشکلی ندارد
فهیمه امیری، مدیر پایش کیفی شرکت آبفای استان اصفهان در ادامه این 
جلسه با اشاره به کیفیت آب شرب اصفهان می گوید: با توجه به وجود بیش 
از 21 آزمایشگاه تعیین میکروب آب در اســتان می توان باور داشت که آب 
شرب مردم تا کنون هیچ مشکلی نداشته و مورد تایید اداره بهداشت استان 
نیز قرار دارد و به صورت روزانه دو هزار کلر ســنجی در سطح استان انجام 
می شود و عالوه بر 21 آزمایشگاه میکروبی ، یک آزمایشگاه سیار همچنین 
یک آزمایشگاه بیولوژی در استان اصفهان وجود دارد که می تواند این اطمینان 
خاطر را درکیفیت تامین سالمت آب شــرب مصرفی مردم در سطح استان 
ایجاد کند. وی اذعان داشت: در بخش پاالیش آب وارد مباحث بیولوژیکی 
و دیگر مباحث تخصصی شده ایم و ســعی بر این است تا کیفیت تامین آب 
شرب در تمامی مراحل سنجیده و تحویل مشترکین شود. مدیر پایش کیفی 
آب شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به طعم و کیفیت آب شرب اظهار 
می دارد: در مواردی محدود به دلیل تامین آب شرب مورد نیاز مردم مجبور 
شدیم که چاه های مورد تایید در مدار مصرف قرار بگیرند و این مسئله باعث 
شد تا طعم آب کمی دچار تغییرشــود. البته این تغییر طعم، ناشی از تغییر 
کیفیت آب نیست و تنها در ذائقه مشــترکین تاثیر دارد. امیری با تاکید بر 
اینکه کیفیت آب شرب اصفهان توسط نیروهای متعهد و دلسوز این شرکت 
به صورت شبانه روزی پایش می شــود تاهیچ دغدغه خاطری برای تامین و 

مصرف آب شرب مورد نیاز مردم ایجاد نشود، به سخنان خود پایان داد. 
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