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نقش صنعت کشاورزی در توسعه اقتصادی
بخش کشاورزی ،بزرگترین بخش در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بوده و میتواند به شیوههای گوناگون مانند عرضه
نیروی کار و سرمایه ،تأمین مواد خام و غذای ارزان ،بازار برای کاالهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی به توسعه
اقتصادی کمک نماید .بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است .کشورهای
در حال توسعه برای گذر از بحرانهای عدم توسعه بایستی به سراغ بخش کشاورزی خود رفته و ضمن تالش برای گسترش
تولیدات کشاورزی در تفکر آن باشند که این بخش را با تکنولوژیهای پیشرفته آمیخته سازند تا از این رهگذر تولیدات خود
را کارا نمایند بنابراین در چند سال اخیر کشورها به فکر توسعه کشاورزی افتادند تا بتوانند اقتصاد خود را گسترش دهند.
کشورهای در حال توسعه برای برون رفت از بحران های اقتصادی باید بخش کشاورزی را از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به
شمار آورند و آن را سرلوحه برنامههای اقتصادی خود قرار دهند .این بخش با توانمندیهای چشمگیر در منابع و عوامل تولید،
نواحی متنوع آب و هوایی و نیروی انسانی متخصص و کارشناسان با تجربه ،بهره برداران و تولیدکنندگان متعهد در شرایطی
که هنوز به طور کامل از ظرفیت های تولیدی بهره گیری نشده و کم و کاستی های فراوانی در این راه وجود دارد ،توانسته است
با تکیه بر رشد مداوم تولید ،بازدهی مطلوب سرمایه و ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی
از چنان توانی برخوردار باشد که میتوان آن را زیربنای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار آورد.
رابطه بخش کشاورزی و بخش صنعت در فرآیند توســعه اقتصادی از موضوعات مهمی است .این بخش به علت ارتباطات
گستردهای که با سایر بخشهای اقتصادی دارد میتواند با رشد خود زمینه تولید ثروت ،ایجاد بازار و ارزآوری و رشد صنعت
را فراهم نماید .رشد پیوســته و پایدار و نقش بنیادین در ایجاد عدالت اجتماعی ،تأمین امنیت غذایی و افزایش اشتغال در
جامعه ،نیازمند عنایت ویژه و پشتیبانی کارآمد است .وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در ایران در مقایسه با کشورهای
پیشرفته و بعضی از کشورهای در حال توسعه مطلوب نیست .عملکرد مربوط به اعطای اعتبارات یا جذب آنها بسیار پایین
تر از مقادیر مصوب است .اعتبارات عمرانی روستایی و بودجه تحقیقات کشاورزی ناچیز است .کمبود منابع آب ،بزرگترین
عامل محدود کننده بخش کشاورزی است و برای مقابله با این عامل باید بهره وری استفاده از آب را افزایش داد و در این زمینه
اقداماتی از جمله استفاده از فناوریهای جدید و مدرن آبیاری ،ساخت استخرهای ذخیره آب و گسترش عملیات آبخیزداری
همزمان با احیای منابع طبیعی را در اولویت قرار داد .ثالثا برای رویارویی با محدودیتهای تولیددر خصوص کمبود منابع آب
و وقوع مقرر خشکسالی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را در این بخش افزایش داد.
جبران این کاستیها و افزایش سرمایهگذاری ،حمایتها ،اعتبارات عمرانی و تحقیقاتی تنها در صورت ایجاد روندی توسعهای
و حذف فعالیتهای نامولد نتیجه بخش خواهد بود .ایجاد این بســتر مناســب ،نه به معنی تخصیص منابع محدود به امور
نامحدود ،بلکه به معنی ایجاد تعاملی پویا و توســعهای میان بخشهای مولد اقتصادی برای تضمین تداوم رشــد و توسعه
اقتصاد کشور است.
مدیرمسئول  -مهندس الهه زینالدین
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همزمان با توســعه فعالیتهای اقتصادی -صنعتی جوامع بشــری و بروز
مسائل زیست محیطی ،ارائه راهكارهای بهینه در راســـتای جلوگیری یا
محدود شدن تبعات ناشی از مسائل مذكور برای دستیابی به توسعه پایدار
در دستور كار دست اندركاران و مسـئولین قـرار گرفته است .یكی از موارد
بسیار مهم مطرح ،آبرســانی و تصفیه فاضالب در چارچوب مدیریت بهینه
استحصال و مصرف آب اســت .اجرا و راهبرد صحیح آبرسانی به روستاها و
همچنین جمع آوری و تصفیه فاضالب از جمله فعالیتهای مهم و كارآمد
است كه از تاثیر بســـزایی بـر اهـــداف فوق برخوردار است .بهرهبرداری،
نگهداری ،تعمیرات ،بازسازی و نوسازی شبكههای آب و فاضـالب روستایی
نیازمنـد فعالیتهـای گسـترده مـدیریتی و مهندسی است كه برنامه ریزی
هدفمند فعالیتها با اســتفاده از كارآمدترین روشهــا را الزامی میکند.
عمده مسئولیت حوزه بهرهبرداری از تاسیســات آب و فاضالب روستایی،
بر دوش اداره نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات آب و فاضالب روستایی
استان اصفهان قرار دارد و این اداره در سال  97موفق به کسب رتبه نخست
صنعت آب و فاضالب کشــور در حوزه فرآیندهای مدیریــت بهرهبرداری
«راهبری ،اپراتوری و نگهداشــت تاسیســات بخش آب» شــد .در همین
راســتا بهرام یزدی ،رییس اداره نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات آب و
فاضالب روســتایی اصفهان در خصوص روستاهای تحت پوشش این اداره
اظهار داشت 990 :روستای استان اصفهان با  532هزار نفر جمعیت تحت
پوشش قرار گرفتهاند که طبق قانون ،آبرسانی و تصفیه بهداشتی فاضالب
روستاهای باالی 20خانوار در دستور کار قرار دارد .همچنین با وجود اینکه
این شرکت نسبت به روستاهایی که تحت پوشش نیستند مسئولیتی ندارد
ولی در بحث گندزدایی ،کنترل کیفیت و بهداشت آب این روستاها نیز تالش
میکند .یزدی با بیان اینکه رسالت این حوزه بسیار حساس و خطیر است
ادامه داد :نظارت بر اجرای دســتورالعملهای صادره در مورد بهرهبرداری
بهداشــتی از تصفیه خانه و تاسیســات آب و فاضالب و بهینه سازی آنها با
رعایت اســتانداردهای مربوطه  ،نظارت بر روند تامین ،انتقال و توزیع آب
و رسیدگی به شــکایات مشــترکین در خصوص نحوه توزیع آب  ،نظارت

و کنترل عملیات نگهداری و تعمیرات در مجموعه تاسیســات آبرســانی،
ایستگاههای پمپاژ ،تصفیه خانههای آب و خطوط انتقال و شبکههای توزیع
آب ،برنامهریزی برای نوسازی شبکههای توزیع آب فرسوده ،اصالح انشعابات
ریزشــی ،پایش و کنترل وضعیت تامین آب به ویژه میزان آبدهی چاههای
در مدار ،پیگیری در تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و مکانیزه کردن سیستم
به صورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حــوادث اضطراری،اجرای
صحیح و به موقع سرویس ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات فاضالب جهت
به کارگیری آنها در عملیات بهرهبرداری و شرایط اضطراری و تهیه و اجرای
برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ( )PMرا میتوان از مسئولیتهای این
اداره دانست .رییس اداره نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات آب و فاضالب
روستایی اصفهان در مورد تاسیســات این حوزه بیان کرد :کل تاسیساتی
که در اختیار این مرکز اســت شامل ایســتگاههای پمپاژ  ،خطوط انتقال،
شبکههای توزیع ،انشــعابات آب و فاضالب  ،تصفیه خانهها و منابع تامین
که شامل چاه چشمه و قنات و ...تحت نگهداری این مجموعه است .وی در
خصوص حفظ و نگهداری این تاسیسات تصریح کرد :طی سالهای گذشته
تعمیرات در مواقع اضطراری و فوری انجام میشــد ولی اکنون با توجه به
نگهداشت برنامه ای و تعمیرات پیشگیرانه بر اساس برنامه زمانبندی شده،
تجهیزات مورد بازدید ،بازرسی و سرویس قرار میگیرند تا در روند آبرسانی
به مشترکین شرکت اختاللی ایجاد نشود .زیرا برای هر چه بهتر انجام دادن
آبرسانی و دفع بهداشتی فاضالب  ،تاسیســات باید همیشه در مدار باشند.
در این راستا در سال  97با انجام  812مورد نگهداشت برنامه ای و سرویس
تجهیزات چاهها 300 ،مورد نگهداشت برنامه ای ایستگاههای پمپاژ و  8مورد
سرویس تصفیهخانهها در راستای مدیریت داراییهای فیزیکی و تعمیرات
پیشگیرانه اقدامات شایستهای را به عمل آورده اســت .یزدی ،رفع سریع
حوادث و اتفاقات را از خدمات این حوزه دانسته و اعالم کرد :در سال  97به
 21هزار حادثه در خطوط انتقال ،شبکههای توزیع و انشعابات آب شرب و
با متوسط زمان دو و نیم ساعت رسیدگی شده است به گونهای که شاخص
حوادث شبکه با انجام اقدامات اصالح و بازسازی و مدیریت فشار شبکهها از
 2.1در سال  96به  1.9در سال  97کاهش پیدا کرده است.
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در بازدید جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور مطرح شد:

ذوبآهن اصفهان اسطوره صنایع کشور است
حجتاله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد کشور ضمن حضور در
ذوبآهن اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژههای توسعه این شرکت با مسئولین ذوبآهن دیدار و گفتگو کردند.
معاون اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این دیدار ،ذوبآهن اصفهان را نماد صنعت کشور و اسطوره صنایع ایران
دانست و گفت :گستره تاثیرات سازنده ذوبآهن در چند اســتان کشور قابل مشاهده است .اشتغالزایی و آموزش متخصصان و
مدیرانی که در راهاندازی و توسعه دیگر صنایع حضور یافتند از دیگر تاثیرات این شرکت است.
وی افزود :اجرای ناقص و نادرست خصوصی سازی باعث ایجاد مشــکالتی برای ذوبآهن شد که مهمترین آن عدم تامین مواد
اولیه به ویژه سنگ آهن میباشد.
منصور یزدیزاده مدیر عامل ذوبآهن اصفهان در این دیدار گفت :ذوبآهن تنها تولید کننده فوالد ایران به روش کوره بلند است
که روش رایج تولید فوالد دنیا است به همین دلیل از یارانه انرژی برخوردار نیست.
وی افزود :این مجتمع عظیم صنعتی از سنگ آهن ،باالترین و بهترین فوالد کربنی دنیا یعنی ریل را تولید میکند.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان گفت :این شرکت عالوه بر تولید محصوالت جدید مانند ریل ،تیرآهن بال پهن ،تسمه فوالدی و...
موفق به بومیسازی  ۸۵درصد قطعات و تجهیزات خود شده است .عالوه بر آن ذوبآهن فرایندهای تولید فوالد را نیز بومیسازی
نموده و امروز قادر به ساخت کوره بلند ،باتری کک سازی و ایستگاه ریخته گری است.
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وی اظهار داشت :ذوبآهن به تدریج شــرایط مطلوبی پیدا کرده است و آماده اوج گیری
میباشد اما با مشکالتی مواجه است که از بیرون ســازمان تحمیل شده است .مشکالتی
همچون خام فروشی سنگ آهن ،عدم توسعه مناسب صنعت حمل و نقل ،قیمت گذاری
دستوری در صنعت فوالد ،عدم برخورداری از یارانه انرژی در مقایسه با سایر فوالدسازان
کشور که امیدوارم ،از پیشنهادات و نظرات ارزشــمند صاحبنظران گرانقدری که امروز با
دستاوردها و مشکالت این شرکت آشنا شــدند ،برای بهبود شرایط این شرکت بهرهمند
شویم.
علی شمس اردکانی معاون ســابق وزیر معادن و فلزات در این دیدار طی سخنانی تولید
ریل و تیرآهن بال پهن توسط ذوبآهن اصفهان را یک دستاورد بزرگ و افتخار آمیز برای
صنعت کشور دانست.
وی افزود :در مراسم کلنگ زنی این شرکت حضور داشتم و در آن زمان هیچ امکانات و زیر
ساختی در این منطقه نبود و امروز میبینیم که ذوبآهن اصفهان این منطقه را به لحاظ
زیرساخت و عمرانی متحول ســاخته و حتی به لحاظ فضای سبز نیز چهره اینجا را بهبود
داده است.
در این دیدار ،صاحبنظران و فعاالن حوزه اقتصاد کشور به ارائه نظرات خود پرداختند و مقرر
شد با بررسی دقیقتر مسائل ذوبآهن اصفهان ،پیشنهادات خود را جهت بهبود شرایط این
مجتمع عظیم صنعتی ارائه کنند.

تکمیل پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان؛

آرزوی دوری که نزدیک است

حدیث زاهدی
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از دیر باز نقش نمایشگاه در توسعه  ،اقتصاد و تعامل
با کشورهای جهان یکی از مهمترین موضوعات مورد
توجه اقتصادانان و کارشناســان شــهری به شمار
میرود .وجود مراکز صنعتی متعدد درکنار معادن
و از همه مهمتر داشــتن صنعتگرانی که از شهرت
جهانی برخوردارند در کنار تولیــدات انواع صنایع
دستی ،موجب شده است اصفهان به شدت نیازمند
یک نمایشگاه بینالمللی باشد تا بتواند ضمن انتقال
تجربیات متخصصان و صنعــتکاران خود از فکر
و اندیشــه روز دنیا نیز بهره ببرد .بــا این حال نبود
یک نمایشــگاه بینالمللی برای حضور کارشناسان
و متخصصان داخلی در این مرکز و تبادل اطالعات
موجب شده است ،متخصصان و صنعتگران اصفهانی
نتوانند بهره مناسبی از داشته خود به معنای واقعی
ببرند؛ موضوعی که سبب شد سرانجام با توافق نامه
کارگروه منتخب وزیران ،مرکــز همایشهای بین
المللی اصفهان در تاریخ  ۲۷تیرماه ســال  ۸۹کلید
بخورد و شهرداری اصفهان به عنوان دستگاه مجری
اجرای پروژه انتخاب شود.
مرکز همایشهای بین المللی امام خامنهای (مدظله
العالی) یکی از پروژههای شاخص و مهم شهر اصفهان
است که از سال  ۱۳۹۰در شرقی ترین نقطه شهر در
انتهای خیابان شــهید روح االمین در حال ساخت
است .به همین منظور ســایت  ۵۰هکتاری شهید
کشوری برای این پروژه اختصاص یافت و قرار شد ۳۰
هکتار از این سایت برای ساخت سالنها و ۲۰هکتار
آن برای ســاخت مراکز اقامتی ،توریستی و تجاری
اختصاص یابد .مرکز همایشهای بین المللی اصفهان
یکی از پروژههای شاخص و مهم شهر اصفهان است
که از سال  ۱۳۹۰در شرقی ترین نقطه شهر در انتهای
خیابان شهید روح االمین در حال ساخت است .مرکز
همایشهای بینالمللی اصفهــان به عنوان میدان
چهارم این شهر در نظر گرفته میشود و فضای این
مجموعه به عنوان دومین مرکزیت شهر به اجتماعات
و مراسمهای بزرگ شهری اختصاص داده میشود.
ســاختمان این مجموعه به گونه ای طراحی شده
که گویای عبارت معروف «اصفهان ،نصف جهان»
است ،چرا که شــکل نیم کره بودن آن نماد «نصف
جهان» دارد و در ســاختمان آن نیز همانند سقف
داخلی آن که نقش سقف مسجد شیخ لطفا ...قرار
گرفته ،معماری خاص اصفهان لحاظ شــده است.
البته عظمت این پروژه قابل وصف نیســت و پس از

بهره برداری بنا به گفته کارشناسان ،به نگینی برای
اصفهان و جمهوری اسالمی ایران تبدیل میشود و
به گفته دستاندرکاران ،پروژه نمایشگاه بینالمللی
اصفهان از تمامی امکانات و زیرســاختهای الزم
نمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی برخوردار
خواهد بود.عملیات اجرایی سالن اجالس اصفهان در
سال  90با امید کمکهای دولت آغاز شد .قرار بود
این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری
برسد ،دولت همان ابتدا صرفا  20میلیارد تومان ارائه
داد و مابقی آن هنوز پرداخت نشده و با توجه به ملی
بودن پروژه متاسفانه دولت دهم و یازدهم به وعده
خود برای تکمیل سالن اجالس عمل نکردهاند.
آن زمان اعالم شــد اعتبار در نظر گرفته شده برای
فاز اول این طرح حدود یکهزار میلیارد ریال اســت.
همچنین مجموع مســاحت این پــروژه  72هکتار
پیشبینی شــد و قرار شــد در فــاز اول  ۱۷هکتار
آن ساخته شود .شــهردار وقت اصفهان با اشاره به
ضرورت احداث هر چه ســریعتر این پــروژه برای
کالنشــهر اصفهان گفته بود« :بدون شک احداث
مرکز نمایشــگاههای بینالمللی اصفهــان یکی از
ابرپروژههای بینظیر و منحصر به فرد کشوری خواهد
بود ».خبرگــزاری ایلنا در تاریــخ  3بهمن  94طی
مصاحبهای با شهردار وقت اصفهان از بهرهبرداری
پروژه نمایشــگاه بینالمللی اصفهان در  ۲۲بهمن
ســال  ۹۵خبر داد .ولی نه تنها این مجموعه افتتاح
نشد بلکه سالهای متمادی اصفهان شاهد ساختمان
نیم کاره کروی شــکلی بود که به گفته مسئولین
قرار اســت روزی بزرگ ترین مرکــز همایشهای
بینالمللی در خاورمیانه شود و نامش جزو برندهای
مطرح جهان قرار گیرد .در  15مهــر  96قدرت ا...
نوروزی از سوی شورای اســامی شهر اصفهان به
عنوان هفتاد و سومین شهرداراصفهان انتخاب شد؛
نوروزی اعالم کرد که اولویت نخست ،ساخت پروژه
همایشهای بین المللی ودیگر پروژههای نیمه کاره
شهراست و این تصمیم در حالی گرفته شد که از یک
طرف تحریمهای شدیدی علیه ایران اعمال شده و
از طرف دیگر بی ثباتی قیمت ارز و بحران اقتصادی
باعث شد قیمت اجناس هزینه کالنی را به شهرداری
متحمل کند.
در تاریخ  27شــهریور  96خبرگزاری قدس آنالین
نوشت  :رسول محققیان ،مدیر عامل وقت نمایشگاه
اصفهان اعالم کرد « اجرای پــروژه بزرگ اصفهان
نیازمند  ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه است» که این

بار بر دوش مردم اصفهان افتاد و شــهرداری تمام
هزینههای پروژه را متقبل شــد و شهردار اصفهان
در تاریخ  2آبان ســال  96با بیان اینکه برخی موانع
حقوقی طی ســالهای اخیر مانع بهبود شــرایط
نمایشگاهها شده ،گفت :امیدواریم با بهبود زیرساخت
و رفع این موانع شــاهد اتفاقات خوبی در این حوزه
باشیم .شورای اسالمی شهر نیز همسو با شهرداری
در تالش برای رفع عقب ماندگی این مجموعه تالش
کرد به طوری که در جلسه علنی شش آبان سال ، 96
نصیر ملت ،رییس کمیسیون امور اقتصادی ،حقوقی و
گردشگری شورای شهر اصفهان  ،بربازنگری طراحی
مجموعه شرکت نمایشــگاهها با توجه به ظرفیت
موجود و انتظار تبدیل شــدن این مجموعه به یکی
از نمایشــگاههای مطرح بین المللــی تاکید کرد و
ابراز داشــت  :در خصوص بهره برداری از مجموعه
سالنهای اجالس باید بازنگری جدی انجام شود و
در خصوص تعیین تکلیف بخش خصوصی ،حضور
مشارکت کننده در ساخت پروژههای هتل و مجتمع
تجاری مجموعه سالنهای اجالس ضروری به نظر
میرسد؛ چراکه پس از گذشت شش سال ،پیشرفت
عمرانی بســیار ناچیزی را در این خصوص شــاهد
هستیم.
اکنون با گذشت حدود هشــت سال ،ساخت پروژه
عظیم همایشهای بین المللــی اصفهان به همت
شهردار اصفهان و مدیران شهری رو به اتمام است و
قرار است سالن اجالس این طرح در اواخر سال 99
تکمیل شود.
مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان،
آبروی نظام جمهوری اسالمی محسوب
میشود
ایرج مظفر ،معاون عمران شهری شهردار اصفهان در
این خصوص اظهار کرد :در این مجموعه یک سالن
اصلی با مساحت  ۳هزار مترمربع و ظرفیت ۲۴۰۰
نفر به صورت پارلمانی و مشــابه ساختمان مجلس
شورای اســامی در حال ساخت اســت که ۱۲۰۰
نفر در طبقه همکــف آن و  ۱۲۰۰نفر هم در طبقه
بالکن ظرفیت وجود دارد .همچنین یک سالن چند
منظوره نیز با ظرفیت  ۱۶۰۰نفر ویژه نشستهای
استانی و همچنین برای پذیرایی مجموعه اصلی در
حال ساخت است و سالن ســینما و تئاتر با ظرفیت
 ۵۵۰نفر هم در نظر گرفته شــده که برای برگزاری
نشستهای اســتانی ،کنفرانسهای مطبوعاتی و
کالسهای دانشــجویی در حد  ۶۰۰نفر مناســب
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اســت و مهمترین بخش ،فاز نخســت پروژه سالن
امیرکبیر است که  ۱۵هزارمترمربع فضای مسقف
نمایشگاهی دارد و قادر اســت به طور همزمان سه
نمایشــگاه را برگزار کند و  ۵۵۰غرفه  ۱۲متری در
این ســالن میتوانند کاالها ،محصوالت و خدمات
خــود را در معرض دید مخاطبان قــرار دهند .وی
اضافه کرد :در مجاورت آن هم یک ســالن دیگر به
صورت مســطح با ظرفیت  ۶۰۰نفر در حال ساخت
است که بیشــتر برای برگزاری نمایشگاههای خط
یا گالریها استفاده میشــود ؛ ساخت پارکینگ به
مساحت ۳۱هزار مترمربع و گنجایش  ۱۰۰۰دستگاه
خودرو برای این مرکز در نظر گرفته شــده اســت.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه
در پروژه بزرگ اصفهان پیادهروها و ســوارهروهای
بسیار مناسبی در نظر گرفته شده است ،ادامه داد:
پارکینگهای جنوبی سالن امیرکبیر و قسمت غربی
پروژه با گنجایش یک هزار خودرو در نظر گرفته شده
که تا دو هزار جای پارک قابل افزایش است.مظفر در
خصوص اقامتگاه  VIPتوضیح داد :این مرکز دارای
 8ویالی اقامتی اســت که هرکدام 420متر مربع
مساحت دارد به همراه تمام تاسیسات الزم  ،فضای
سبز ،پیاده رو سازی ،محوطه سازی و فضا ،منابع و
مخازن که تمام این موارد جزو بخش یک است که
خود شهرداری متولی انجام آن خواهد بود .وی افزود:
هتل و مرکز تجاری با  13هکتار مساحت که در کنار
سالن اصلی و فرعی یک مرکز تجاری با وسعت ۲۷۰
هزار مترمربع و هتل  ۵ستاره با  ۱۲طبقه با مشارکت
شهرداری و بخش خصوصی احداث میشود ،به لحاظ
بحران اقتصادی متاسفانه بخش خصوصی نتوانسته
به قرارداد خود عمل کند و در این بخش شــاهد 6
درصد پیشرفت بودهایم که به زودی شاهد خبرهای
خوبی در این رابطه خواهیم بود .معاون عمران شهری
شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان از
ســال  90تا کنون حدود300میلیارد هزینه کرده
که عمده آن در سالهای  97و  98بوده است تاکید
کرد :اگر شهردار اصفهان عزمی راسخ و ارادهای قوی
برای اتمام این پروژه نداشت باعث هدر رفتن سرمایه
ملی میشد ،این سالن آبروی نظام جمهوری اسالمی
محسوب میشود .این مدیر مسئول ادامه داد :اگر با
نگاهی سطحی به این پروژه بنگریم طرح پرهزینهای
را شــاهد خواهیم بود ولی از دید فرا ملی این طرح
باعث رشد و بالندگی شــهر اصفهان و حتی کشور
خواهد شد که قطعا در ایجاد زیرساختها و رشد در
فرودگاه و راه و ترابری تاثیر بسزایی خواهد گذاشت
و بهرهبرداری از این مرکز به لحاظ خاص بودن آن،
سبب روابط دیپلماتیک با کشــورها جهان خواهد
شــد که باید تعامالت خوبی با وزارت امور خارجه و

دستگاههای ذیربط آن برقرار شود .مظفر با اعالم
اینکه حدود 80درصد پروژه اجرا شده است خاطر
نشــان کرد  :اگر شــرایط اقتصادی کشور تغییری
نکند تا پایان سال  99سالن اصلی و تاسیسات جنبی
تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رســید.با توجه به
صحبتهای معــاون عمران شــهرداری اصفهان،
میتوان گفت که رکود اقتصادی پروژههای عمرانی
دولت را تحت تاثیر قرار داده ،اما این چالش نتوانسته
در شهر اصفهان خود را نشان دهد چرا که شهرداری با
سیاست حمله به رکود همچنان چرخه عمرانی خود
را سریع تر از گذشــته به چرخش درآورده تا بر این
چالش اقتصادی غلبه کرده باشد.
پیشرفت  80درصدی پروژه سالن اجالس
مرکز همایشهای بین المللی
مهدی رضایی ،مدیــر پروژه ســالن اجالس مرکز
همایشهای بین المللی اصفهان نیز گفت  :این پروژه
با پلن خاص خود نگاههای دیپلماســی ،اقتصادی
و اجتماعی گوناگونــی را با خود به همــراه دارد و
میتواندطرحی تحولزا باشد که متاسفانه به خاطر
نگرشهای سیاســی این بار بر دوش مردم اصفهان
افتاد و اگر این طرح بزرگ فراملی در دست شهرداری
اصفهان نبود اکنون چیزی جز یک برنامه شکست
خورده باقی نمانده بود .رضایی با بیان اینکه تحریم
و فشارهای اقتصادی مالی به شدت بر پروژه حاکم
است ابراز داشت  :با تالش و پشتکار  370نفر نیروی
انسانی و حدود  19پیمانکار و حمایت مدیران شهری
به ویژه شهردار اصفهان ،حدود  80درصد پیشرفت
فیزیکی پروژه با پتانسیل خوبی در حوزههای مختلف
روند رو به رشدی داشته است.
مدیر پروژه ســالن اجالس مرکز همایشهای بین
المللی اصفهان یکی از مشــکالت جــدی در روند
تکمیــل این برنامــه را تامین تجهیــزات خارجی
همچون سیســتمهای اطفای حریق  ،هواسازها و
تاسیسات الکتریکی دانســته و تاکید کرد :با توجه
به بیانات مقام معظم رهبری ،تالش فراوانی شــد تا
از مصالح داخلی استفاده شود؛ اما برخی متریالهای
خاص بایــد از خارج تامین شــود که بــا توجه به
تحریمهای ظالمانه خرید آنها زمانبر خواهد بود
ولی با جدیت تمام در تالش هســتیم تا صد در صد
ســالن اجالس را تحویل دهیم و طبق وعده ای که
شهردار اصفهان به همشــهریان داده قسمت اصلی
پروژه تا پایان سال  99به بهره برداری برسد.
رضایی این طرح را یکی از معدود پروژههایی میداند
که در آن تونلهای تاسیساتی نفررو اجرا شده و در
آینده برای اضافه کردن هر گونه تکنولوژی جدید در
بخش آی .تی ،برق و مکانیک نیاز به تخریب و حفاری
نیست و به همین شکل میتوان از این کانالها برای

به روز کردن یا بهرهگیری از تکنولوژی روز تاسیسات
اســتفاده کرد .وی ادامه داد  :این طــرح یک پروژه
فرا ملی اســت که میتواند در بستر توسعه اصفهان
نقش آفرینی شگرفی را ایجاد کند زیرا اگر از لحاظ
ساختاری به پروژه نگاه شود طرحی است که نمونه
آن در جهان اندک است و در خاور میانه بی نظیر و
با توجه به پتانسیلها و ویژگیهای شاخصی که دارد
میتواند در راستای توسعه کشور نقشی سرنوشت
ساز ایفا کند.
رضایی ،نگاه بومی گرایی را از ویژگیهای این طرح
دانســته و تصریح کرد :اشــتغال آفرینی و احداث
فضاهای شهری جدید در شــرق اصفهان میتواند
تحول عظیمی در اقتصاد و رشد منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد :از دیگر نکات برجسته و حائز اهمیت
این مرکز نزدیکی به فرودگاه اســت که بدون وجود
ترافیک میتوان این مسیر را طی کرد  .در هیچ یک از
شهرهای کشور شاهد چنین موقعیتی نخواهیم بود
همچنین ساخت پل نقش جهان کمک شایانی در
عبور و مرور این طرح داشته است.مدیر پروژه سالن
اجالس مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان خاطر
نشان کرد :شهر ساخته شــده از کالبدی اجتمالی
است و مردم برای زنده بودن و پویایی شهر بایستی با
پرداخت به موقع عوارض و هزینههای شهری نقش
خود را در این زمینه ایفا کنند.از آنجایی که یکی از
کارکردهای مهم ایجاد نمایشــگاههای بینالمللی
جذب منابع مالی و اقتصادی است بنابراین با توجه به
ویژگیهای اصفهان در زمینههای صنعتی میتوان
روی این مهم نگاه ویژهای داشت و مرکز همایشهای
بینالمللی میتواند به قطب جــذب منابع مالی و
اقتصادی اصفهان تبدیل شود.
میتوان گفت از دیگر اهداف احداث پروژه نمایشگاه
بینالمللی اصفهان بهبود صنعت اقتصاد توریسم و
نمایشگاهی اصفهان و افزایش ماندگاری گردشگران
به بیــش از یــک روز خواهــد بود .احــداث مرکز
همایشهای بینالمللی اصفهان یکی از اولویتهای
اول شهرهای توریستی به شمار میرود ،به طوری که
بسیاری از همایشهای بین المللی دنیا در شهرهایی
که دارای جاذبه توریستی هستند برگزار میشود؛ اما
متاسفانه اصفهان همچنان از این تسهیالت و امکانات
بی بهره مانده است.
در پایان باید یادآور شد که قطار پروژه همایشهای
بینالمللی اصفهان اگر چه مدتی توقف داشت اما با
همت واالی شهرداری با ســرعتی مطلوب در حال
حرکت اســت و امید است هرچه ســریعتر مردم
شاهد افتتاح و بهرهبرداری تمام پروژههای شهری
به خصوص مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان
باشند.

نخستینهای جهان
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در این مطلب قصد داریم بررسی کنیم هر کشــوری در چه چیزی در دنیا
بهترین یا بدترین وضعیت را دارد و از آن منظر در جایگاه نخست دنیا قرار
میگیرد .پس در ادامه همراه ما باشید.
آندورا باالترین سطح امید به زندگی را در جهان دارد و امید به زندگی در
این کشور  ۸۱.۱سال است.
آرژانتین بیشترین میزان مصرف سرانه گوشت گاو را دارد و هر فرد در این
کشور به طور متوسط  ۶۵.۲کیلوگرم گوشت گاو در سال مصرف میکند.
باهاما کمترین نرخ مالیات مشــاغل را در جهان (صفــر درصد) دارد؛ در
حالیکه کامرون باالترین نرخ مالیات مشــاغل در جهــان با  ۳۸.۵درصد را
داراست.
همچنین بحرین کمترین میزان مالیات فردی را در جهان (صفر درصد)
دارد .در همین حال بلژیک باالترین نرخ مالیات فردی را در جهان دارد :تا
 ٪۶۴از درآمد هر فرد در بلژیک صرف مالیات میشود.
بنگالدش دارای بیشترین رودخانهها در جهان است .بیش از  ۷۰۰رودخانه
در داخل این کشور وجود دارد.
بالروس بیشــترین میزان ســرانه مصرف الکل را در جهان دارد .به طور
میانگین هر فرد در این کشور  ۱۷.۵لیتر در سال الکل مصرف میکند.
بوتان بیشترین درصد از جمعیت خود را در بخش کشاورزی دارد .بیش از
 ٪۸۰از جمعیت این کشورکشاورزند.
بوتسوانا بزرگترین تولید کننده الماس در جهان است.
کانادا تحصیل کردهترین کشور در جهان است و  ٪۵۴از مردم این کشور
نوعی از تحصیالت عالیه را دارند.
ایتالیا دارای بیشترین تعداد میراث جهانی یونسکو با  ۵۱عدد است.
لتونیاییها با سوادترین مردم جهان هستند ۹۹.۹ .درصد از جمعیت کشور
لتونی با سواد هستند.
فرانسه پربازدیدترین کشور روی کره زمین است .تنها در سال  ۲۰۱۵بیش
از  ۸۶میلیون گردشگر از این کشور دیدن کردهاند.
مصر با بیش از  ۲۳میلیون معدن فعال ،رتبه نخســت را در تعداد معدنها
در جهان دارد.
برزیل با  ۵قهرمانی ،رکورددار بیشترین قهرمانی در جام جهانی است.
کوبا با  ۲۵مدال طال ،بیشترین قهرمانیها را در جام جهانی بیس بال دارد.
ساحل عاج بزرگترین تولیدکننده کاکائو در جهان اســت و یک سوم از
کاکائوی جهان در این کشور تولید میشود.
هند اولین تولید کننده فیلم در جهان اســت .فقط در سال  ۲۰۱۱حدود
 ۱۲۵۵فیلم در این کشور تولید شده است.

اردن کشوری با پایینترین سطح ارتفاع از دریا است .ارتفاع این کشور ۴۲۸
متر از سطح دریاها پایینتر است.
استونی باالترین نسبت تعداد زنان را در برابر هر مرد در دنیا با  ۰/۸۴مرد
برای هر  ۱زن دارد.
یونان بیشــترین میزان مصرف روغن زیتون در جهان را با  ۲۶.۱کیلوگرم
برای هر نفر در سال دارد.
هائیتی با تنها  ۵۰سرباز ،کوچکترین ارتش جهان را دارد.
اندونزی کوتاه قدترین مردمان جهان را دارد .میانگین قد مردان در این
کشور  ۱.۵۷متر و زنان  ۱.۴۷متر است.
ایسلند دارای بیشترین درصد کاربران اینترنت نسبت به جمعیت است٪۹۲ :
از جمعیت این کشور به اینترنت متصل هستند.
چین بیشترین میزان انتشار  co2در جهان را دارد ،اما همچنین بزرگترین
تولید کننده انرژیهای تجدید پذیر در جهان است.
فنالندیها با مصرف  ۲.۶۴فنجان قهوه در هر روز ،قهوه خورترین مردمان
جهان هستند.
جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان غمگینترین کشور جهان شناخته
شده است.
شیلی رکورد قدرتمندترین زلزله ثبت شده در تاریخ را دارد :در سال ۱۹۶۰
میالدی ،زلزلهای به بزرگی  ۹.۵ریشتر در این کشور رخ داد.
کنگو  ۷۵درصد از جمعیت جمهوری دموکراتیک کنگو از سوتغذیه (کمبود
عناصر غذایی) رنج میبرند و این کشــور باالترین نــرخ در جهان را در این
زمینه دارد.
استرالیا بیشترین تعداد ثبت شده حمالت کشــنده کوسه را دارد و ۲۵۹
حادثه مرگبار را از سال  ۱۹۰۰تاکنون اعالم کرده است.
هندوراس باالترین میزان قتل در جهان را با  ۸۴.۶قتل به ازای ۱۰۰۰۰۰
نفر دارد.
الجزایر بزرگترین کشور جهان است که  ۱۰۰درصد مساحت آن را خشکی
تشکیل داده است.
افغانستان بیشــترین تریاک در جهــان را تولید میکنــد ٪۹۰ .هروئین
جهان که حاوی تریاک است در این کشور تولید میشود .همچنین کلمبیا
بزرگترین تولید کننده کوکائین در جهان اســت و در سال  ۲۰۱۵بیش از
 ۴۵۰تن کوکائین تولید کرد.
آنگوال دارای باالترین میزان مرگ و میــر نوزادان در جهان با  ۹۶مرگ در
هر  ۱۰۰۰تولد است.
منبع :برترینها
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چشم در چشم با «کرونا»!

نکات مهم برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا
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ویروس لعنتی به یکباره سر و کلهاش پیدا شد و حاال روزهای متمادی است که حواس تمام دنیا را به خود و عواقب سیاهش
از
معطوف کرده است .نام «ووهان» را حاال دیگر همه مردم میشناســند .اولین بار ویروس از همین شهر بود که سربرآورد.
زمان اولین مشاهده در ووهان در افرادی که از بازار محلی غذای دریایی و حیوانات این شهر بازدید کرده بودند ،مقامات
رسمی تنها به این نکته اشاره داشتهاند که احتماال ویروس جدید از یک حیوان به انسانها منتقل شده است .بحث خفاش
و سوپ خفاش در میان بود .مردم دنیا چینیها را به خاطر تغذیه عجیب و غریبشان که چنین مشکالتی را به دنبال
داشته سرزنش کردند .با این وجود ،در یک مطالعه ،پژوهشگران توالی ژنهای  2019-nCoVرا بررسی کرده و سپس آنها را
با توالیهای ژنتیکی بیش از  200کروناویروس که حیوانات مختلف در جهان را آلوده میکنند ،مقایسه کردند .نتایج این پژوهش
که در نشریه  Journal of Medical Virologyمنتشر شد ،نشان داد که  2019-nCoVاحتماال از مارها سرچشمه میگیرد.
در مورد نوع مار ،دانشمندان به این نکته اشاره داشتند که دو مار که بیشتر در جنوب شرق چین وجود دارند یعنی کریت چینی
( )Bungarus Multicinctusو کبرای چینی ( )NajaAtraمنشا ویروس هستند .با این وجود ،برخی کارشناسان از این مطالعه
انتقاد کرده و گفتهاند که هنوز مشخص نیست که کروناویروسها میتوانند مارها را آلوده کنند یا خیر .منشاء این ویروس کشنده
هرچه که هست ،فعال دنیا را آلوده کرده و این آلودگی به ایران هم نزدیک شده است و کارشناسان و مسئوالن کشورمان هشدار
میدهند که به زودی و خواه ناخواه ایران را هم درگیر خواهد کرد .به همین خاطر از زمان شیوع ویروس کرونا تا اکنون توصیههای
بهداشتی مختلفی برای پیشگیری و مقابله با این ویروس داشتهاند .توصیههایی که عمده آنها شامل پرهیز از دست دادن و روبوسی و
شست و شوی مکرر دستهاست .در ادامه برخی از این توصیهها را میبینید و میخوانید که رعایت کردن شان قطعا نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت.
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تا جایی که ممکن است
صورت (مخصوصا بینی و
دهان) را با دست لمس نکنید.

در صورت لمس سطوح (و نداشتن
دستکش) بالفاصله بعد و قبل از زدن دست
به بینی ،دهان و چشم ،دست خود را با آب
و صابون یا محلولهای الکلی بشویید.
شستن مکرر دستها توصیه میشود .شستن
یا باید با آب گرم و صابون و به مدت حداقل
 20ثانیه باشد یا با محلولهای الکلی.

اشیا و سطوحی را که
مرتب لمس میکنید،
تمیز و ضد عفونی کنید.

ماسک ،بیشتر در صورت ابتال به
بیماری یا برخورد با فرد بیمار توصیه
میشود .در صورت استفاده ،باید
ماسک استاندارد  N 95استفاده
و به صورت منظم تعویض شود.

اینفوگرافی. . . . . . . . . . . . .
.........................

افراد مسن و با
بیماریهای خاص باید
بیشتر مراقب باشند.

مصرف ویتامین سی ،میوه
و سبزی سیستم ایمنی را
تقویت و فرد را در مقابل ابتال
به کرونا مقاوم میکند.

تماس با سطوح ،بیشترین
امکان برای انتقال بیماری
را فراهم میکند.

رعایت فاصله حداقل یک متر
با بیماری که سرفه میکند ،در
پیشگیری از ابتال موثر است.

کدام صنایع در شهر مرکز
شیوع کرونا قرار دارد؟
شهر ووهان چین ،مرکز انتشار ویروس کرونا ،یکی از نقاط اصلی صنعتی چین به شمار میرود که به دنبال این واقعه و تعطیلی بسیاری از صنایع ،نه تنها اقتصاد
چین ،بلکه اقتصاد جهان متحمل ضرر بسیاری خواهد شد .بر اساس دادههای ارائه شده توسط تحلیلگران  ،BCAاصلیترین صنعت موجود در شهر ووهان چین
(مرکز شیوع اپیدمی کرونا) ،خودروسازی است.
گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا ،نه تنها زندگی و صنایع را در بســیاری از مناطق این کشور متوقف کرده ،بلکه اقتصاد سراسر جهان را که به کاالها و قطعات
صنعتی این کشور وابسته هستند را به خطر انداخته است .قابل ذکر است که چین ،بزرگترین قطب تولیدی و صادرکننده جهان به شمار میرود .به خصوص در
شهر ووهان ،محصوالت فناوری ،شیمیایی و بهداشتی نیز تولید میشوند .در نتیجه ،باید گفت که تولید ناخالص داخلی چین ،آسیا و جهان ،به شدت متحمل رنج
بسیاری خواهد شد .در نمودار ارائه شده ،صنایعی که در شهر ووهان واقع شده را مشاهده میکنید؛
سال اول /شماره هفتم /اسفند ماه 1398
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صنعت خودروسازی کدام
کشورها به چین وابسته است؟
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با ادامه بحران شیوع ویروس کرونا ،تاثیر این بیماری همهگیر در سراسر جهان مشهود است .با توجه به نقش چین در اقتصاد جهانی ،انزوای طوالنی مدت این
کشور ،امکان ایجاد اختالل در زنجیرههای تامین چندین صنعت مهم از جمله الکترونیک ،مواد شیمیایی و خودرو میشود.
با توجه به اینکه شهر ووهان ،مرکز شیوع این بیماری ،اغلب با عنوان «شهر موتور چین» از آن یاد میشود ،بخش خودروسازی از جمله صنایعی است که بیشتر
در معرض تاثیر منفی این ویروس قرار دارد.
گفتنی اســت که نه تنها بخش تولید چین به میزان چشــمگیری به دلیل تعطیلی طوالنی مدت آســیب قابل توجهی را تجربه خواهد کرد ،بلکه بسیاری از
تولیدکنندگان در سراسر جهان که به قطعات چینی متکی هستند ،با قطع تولید خود مواجه خواهند شد.
مایک دان ،مشاور صنعت که پیش ازاین مدیر اجرایی جنرال موتورز در اندونزی بود به سیانان گفت« :از دست رفتن تنها یک بخش ،برای متوقف شدن یک
خط تولید کافی است».
قابل ذکر است که در روزهای گذشته ،خودروسازی فیات کراسیلر( )FCAاعالم کرد که به دلیل کمبود قطعات دریافتی از چین ،به صورت موقت تولید خود را
در کارخانه  Kragujevacصربستان متوقف خواهد کرد ،در حالی که هیوندای و رنو نیز در کرهجنوبی همین عمل را انجام دادهاند.
بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک اطالعات سازمان ملل متحد ،چین در میان بزرگترین تامینکنندگان قطعات خودرو در جهان قرار دارد که باید گفت در سال
 ،2018چیزی به ارزش  34.8میلیارد دالر قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه صادر کرده است.
همانطور که در نمودار نشان داده شده ،ایاالت متحده کشوری است که صنعت خودروسازی آن  ،به دلیل وابستگی واردات قطعات در چین ،به میزان قابل توجهی
در معرض خطر قرار دارد.
اکنون باید دید که تاثیر ویروس کرونا بر روی صنعت خودروسازی جهان چه اندازه بزرگ خواهد بود ،همانطور که به سرعت بازگشت اجزا از سوی تولیدکنندگان
چینی به سطح مورد نیاز بستگی دارد.
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گردشگری

بومگردی؛ فرصتی طالیی برای
بازگشت رونق به زندگی روستایی
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صنعت بومگردی از جمله کسب و کارهای نوظهوری است که هم میتواند به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک نوع از تهدید
برای صنعت گردشگری کشور محسوب شود بومگردی تقریباً  ۲۷درصد سفرهای بینالمللی را در بر میگیرد و چنانچه به صورت
مناسب مدیریت شود ،میتواند به اشتغال محلی ،فرصتهای توسعه بومی و حفظ محیط طبیعی منجر گردد .آمار میگوید در
ایران بیش از  1500اقامتگاه بومگردی و بیش از  6600نفر اشتغال در این زمینه ایجاد شده است علی رغم مخالفتها و استدالالتی
که برای مضر بودن این مدل از اقامتگاهها برای صنعت توریسم و هتلداری در کشور میشود اما آمار اشتغال در این زمینه در کشور
بسیار قابل توجه بوده است این مساله به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک که امکان سرمایهگذاریهای کالن برای ساخت
هتلها و اقامتگاههای استاندارد وجود نداشت از سویی هم مشکل گردشــگران و جذب آنها را برای اقامت حل کرده و هم نوعی
شغل و کسب و کارهای خرد و کوچک محلی را تقویت کرده است.
اسکان در هتلهای بزرگ شهری هر چند دارای امکانات خوب و دسترسی به مکانهای تفریحی است اما گردشگر در مسیر سفر
تا مناطق گردشگری در خیابانهای شلوغ ،پر ترافیک و ســاختمانهای بلند آنقدر خسته میشود که زمانی برای آرامش واقعی
نمی یابد اما در اقامتگاههای بومگردی مســافر با مردمی مهمان نواز و صمیمی ،صدای آب چشمه ساران و نغمه پرندگان و دهها
زیبایی طبیعی آرامشی به یاد ماندنی را تجربه میکند .این مدل از اقامتگاهها به خصوص پس از برجام و افت ارزش دالر و رونق
گردشگری ارزان قیمت رونق یافته اســت در نتیجه بومگردیها در یکی دو سال گذشته ،جای خود را در دل صنعت توریسم باز
کردهاند؛ اقامتگاههایی که نه تنها مکانی برای استراحت و ماندگاری مسافران به شمار میروند ،بلکه خود نوعی جاذبه گردشگری
هم هستند .اگر چه در کشور ایران ،بومگردی به عنوان یک محصول جدید گردشگری شناخته میشود ،اگرچه مفهوم بوم دارای
تعریف گسترده و در جای خود به معنای عرصههای طبیعی و فرهنگی خلق شده توسط گروههای انسانی در یک ناحیه جغرافیایی
است اما در گردشگری ،این مفهوم به بازدید ازعرصههای طبیعی و فرهنگی در تصرف جوامع بومی و تا حد تجربه زندگی در یک
خانه روستایی یا همان اقامتگاههای بومگردی کوچک شده است .بنابر این اقامت در یک بوم میتواند طیف وسیعی از خدمات و
سرگرمیها را به دنبال داشته باشد یکی از مهمترین تاثیرات این اقامتگاهها افزایش بازدید مسافران از روستاها و مکانهایی است
که قبال به خاطر نبود مکانی برای استراحت ،نادیده گرفته میشد و مسافران کمتری در آن منطقه حضور مییافت؛ درواقع میتوان
مهمترین اثر اقامتگاه بومگردی را افزایش طبیعت گردی مسافران و بازدید از اماکن بکر و کمتر دیده شده دانست .کارشناسان
گردشگری میگویند این اقامتگاهها مسافرت را همهجایی و همگانی میکند و به کسانی که محدودیت زمانی دارند ،کمک میکند.

سال اول /شماره هفتم /اسفند ماه 1398

کمک دولت برای رشد بومگردیها
در سال  97بیش از یکصد میلیارد تومان برای ایجاد مراکز بومگردی تسهیالت اعطاء شد و اعطای این تسهیالت در سال  1398شتاب
بیشتری گرفته و امسال به بیش از  1700میلیارد تومان رسیده است دولت پیش بینی میکند از طریق اعطای این تسهیالت بین 50
تا  60هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بیشتر در زمینه گردشگری و بومگردی،طبیعت گردی و توسعه روستایی ،تکمیل زنجیرههای
تامین بخش کشاورزی ،فرآوری و بسته بندی و فناوری اطالعات و ارتباطات است که میتواند شامل همه روستائیان و عشایر اعم از
فارغ التحصیل دانشگاهی و غیر آن باشد .دولت البته اعالم کرده به دنبال استاندارد سازی این اماکن خواهد بود مسالهای که میتواند
در ایجاد جذابیت و اطمینان برای اقامت در این مکانها امتیاز خوبی باشد اما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است علی
رغم همه حمایتها اما گردشگری در بخش بومگردی خالی از مشکل نیست مانند اغلب پروژههای نوآورانه در ایران بروکراسی اداری
و گرفتن مجوزهای الزم خود دست اندازی بزرگ در برابر توسعه این مدل از گردشگری در کشور است.
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بومگردی و خطر تغییر خرده فرهنگها
منتقدان گسترش و توسعه این مدل از اقامتگاهها میگویند ورود گردشگران
به روســتاهای کوچک و بومگردیها در عمل خرده فرهنگها و طرز زندگی
سنتی در روســتاها را تغییر خواهد داد و این مســاله به خصوص با ورود افراد
شهر نشــین و تالش برای ایجاد جذابیتهای بصری بیشــتر هم شده است
البته تغییرات پرشتاب فرهنگی و تغییر ســبك زندگی همچون شهرنشینان
روستائیان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد اما هنوز روستانشینان همچنان متعهد
به رعایت فرهنگ ســنتی و هنجارهای مورد قبول جامعه هستند.عدم رعایت
پوشش مناسب از سوی زنان و مردان مسافر ،جشــن و پایكوبیها مختلط در
ویالهای اختصاصی و اجارهای و عدم رعایت حال همسایگان ،عدم رعایت حفظ
محیط زیســت ،ایجاد گرانی كاذب در افزایش قیمت مسكن و زمین و حتی
ارزاق عمومی از جمله تبعات بومگردی اســت كه استانداری و سایر نهادهای
فرهنگی و اجتماعی اســتان باید در این خصوص طرح و برنامه اجرایی داشته
باشند .مشکل دیگر در این زمینه این است که در برخی از مناطق اقامتگاههای
بومگردی به جای اینکه تلفیقی از هنر و معماری همان منطقه باشد کپی کاری
و گرته برداری ناشیانه از موارد موفق در سایر شهرهاست این مساله میتواند
برای معماری و جذابیتهای یک مکان بومگردی تهدید جدی است.

بومگردیها فرصتی برای توسعه اقتصاد روستاها
در سالهای اخیر بسیاری از روســتاها به دلیل خشکسالی و تغییر
فرهنگ و رغبت و میل به شهرنشینی خالی از سکنه و یا افراد جوان
شد در نتیجه حاشیه نشینی افزایش یافت و مردم به جای کارآفرینی
در روستاها به دنبال کارگری در شهرها بودند اما حاال با به راه افتادن
جریان راه اندازی بومگردیها بخشــی از رونق روزگار گذشــته به
روستاها بازگشته است از ســوی دیگر باال رفتن هزينههاي زندگي،
رغبت روستاييان شهرنشين را براي مهاجرت معكوس افزايش داده
است و در اين ميان صنعت بومگردي مي تواند سهم مهمي در ايجاد
اشتغال براي اين قشر داشته باشد .به ويژه آنكه دولت توجه ويژهاي
نسبت به توســعه اين بخش دارد نکته مهم راهاندازی اقامتگاههای
بومگردی این است که در روستا فضایی ایجاد شود که بتوان مردم را
به سمت گردشگری در همان محیط کشاند تا ظرفیتی برای فروش
محصوالت خود پیدا کنند.

روستاهای عجیب و خیره کننده در ایران
در هر گوشه از کشور زیبای ما جاذبههای خیره کننده فراوانی وجود
دارد .در این میان روستاهایی وجود دارند که ویژگیهای خاص هر
کدام باعث شده که در نوع خود کم نظیر و حتی گاهی عجیب باشند.
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«ماخونیک»؛ سرزمین لیلی پوتها
ماخونیک روستایی از توابع شهرســتان سربیشه در استان خراسان جنوبی
است .فاصله این روستا از مرکز استان یعنی شــهر بیرجند در حدود ۱۳۰
کیلومتر است .ماخونیک در طول تاریخ ویژگیهای جالبی در خود داشته که
باعث شده تا نام آن را در فهرست عجیب ترین روستاهای ایران وارد کنیم.
بهطور کلی قد مردم بومی ماخونیک کوتــاه بوده و حتی به زحمت از 1/40
سانتیمتر تجاوز میکرده است ،به همین دلیل به این روستا لقب «سرزمین
لی لی پوتها» دادهاند .هر چند در ســالیان اخیر قد مردم روستا متعادلتر
شــده اســت .مردم ماخونیک تا حدود نیم قرن پیش ،چای نمی نوشیدند،
سیگار نمیکشیدند و اصال گوشــت هم نمیخورده و شکار هم نمیکردند.
آنها حتی تلویزیون را همچون شیطان میدانستند .خانههای روستایی در
ماخونیک در دامنه تپهها و بهصورت فشرده و در گودی زمین ساخته شدهاند
و کف خانهها هم حدود یک متری از سطح زمین پایینتر است.

«ایستا» ،روستایی با مردمان اهل توقف!
یکی از عجیبترین روستاهای ایران« ،ایستا» نام دارد که روستایی در اطراف
طالقان واقع در استان البرز اســت .فاصله این روستا با مرکز استان یعنی شهر
کرج حدود  ۹۵کیلومتر است .این روستا بدون هیچ شکی میتواند در فهرست
عجیبترین روســتاهای ایران جای گیرد .در این روســتای مرموز ،مردم به
اصطالح در زمان قدیم متوقف شدهاند! هیچ اثری از خودرو نیست .هیچ اثری
از مراسم عروسی و عزا و جشن تولد نیست .آنها حتی شناسنامه هم ندارند و
خدمات دولتی دریافت نمیکنند .خیلــی از فعالیتهای مدرن و امروزی را به
جهت تشابه با زندگی کفار درست نمیدانند .در این روستا خبری از برق و گاز
هم نیست .نکته عجیب دیگر این اســت که آن ها بانوان را به روستای خود راه
نمیدهند!

«درکش» ،داروخان ه سرسبز و طبیعی
روســتای «درکش» در فاصله  ۳0کیلومتری جنوب غربی شــهر آشخانه در
استان خراسان شمالی واقع شده است .این روستا که دارای طبیعت جنگلی و
کوهستانی و چشمههای بسیار است ،در میان درهای واقع شده است و رودخانه
درکش نیز از میان آن عبور میکند .همچنین در جنوب به کوه «آالداغ» محدود
میشود .تنها جنگل بلوط منطقه شرق کشور نیز در این روستای زیبا قرار دارد.
این روستا یکی از زیستگاههای «مرال» (گوزن قرمز) هم هست .موقعیت ییالقی
و هوای خنک این روســتا بهخصوص در فصل تابستان میتواند موجب جذب
عالقمندان به طبیعت بکر و زیبا شود .نکته جالب در مورد این روستا این است
که گیاهشناسان تاکنون بیش از  ۳۸۰گونه گیاه دارویی در آن شناسایی کردهاند
که حدود  ۸۰نوع آنها بسیار کمیاب هستند .پس بیراه نیست اگر به آن لقب
داروخانه طبیعی بدهیم.
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«چهاربرج» ،روستای نابینایان
روستای چهاربرج در  ۳۵کیلومتری غرب شهر اســفراین در استان خراسان
شمالی است .این روســتا حدود  ۱۰۰۰نفر جمعیت دارد که از این میان ،بیش
از  ۹۰نفر آنها نابینا هســتند .گویا از حدود  ۳۰سال پیش عارضه نابینایی در
این روستا شیوع پیدا کرده و حتی برخی از ساکنان آن ،روستا را ترک کردهاند.
کارشناســان دلیل این اتفاق را تغییرات ژنتیکی و ازدواجهای فامیلی در میان
اهالی روستا عنوان کردهاند .نکته جالب این است که گویا در این روستا گاهی
حیواناتی همچون گاو و گوسفند و گربه هم نابینا متولد میشوند که دلیلآن
هنوز هم جای سؤال دارد .البته گفته میشود که از سال  ۱۳۹۱به بعد اختالل
نابینایی در بین نوزادان متولد شده در روستای چهاربرج مهار شده است.
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«زرگر» ،روستایی با گویش اروپایی!
فهرست عجیبترین روستاهای ایران بدون ذکر نام روســتای زرگر بسیار ناقص
است .این روستا در حدود  ۵۰کیلومتری شرق شهر قزوین و  ۱۰۰کیلومتری غرب
تهران قرار گرفته است .شهرت این روســتا به این خاطر است که زبان مادری مردم
آن «رومانو» اســت ،یعنی یک زبان اروپایی! آنها به زبان خود زبان «زرگری» هم
میگویند .روایتها و بحثهای بسیاری در مورد اصلیت آنها وجود دارند .عدهای
میگویند که آنها معلوم نیست از کجای جهان وارد ایران شده و در این محل ساکن
شــدهاند .عدهای اما این گروه را اصالتا ایرانی میدانند و حتی آنها را جزو سربازان
شجاع شاه عباس صفوی در گذشــته قلمداد میکنند .برخی هم میگویند که در
جنگ بین ایران و روم ۲۰۰ ،نفر از رومانوها به دست پادشاه ایران اسیر شدند و چون
اندامهای قوی داشتند ،مورد عفو قرار گرفته و در نزدیکی شهر قزوین ساکن شدهاند.
زمینه مطالعه و تحقیق در مورد تاریخچه این روستا و ساکنان آن بسیار است ولی
واقعیت هرچه که باشــد ،در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمیکند و آن این است که
این روستا به واقع یکی از خاصترین مردمان را در ایران دارد و میتوان آن را یکی از
جالبترین و عجیبترین روستاها به حساب آورد.

فناوری

 10اختراع برتر جهانی در عرصه نانو
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فناوری نانو ،نانو فناوری یا نانو تکنولوژی؛ رشتهای
از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای
گستردهای را پوشش میدهد .موضوع اصلی آن
نیز مهار ماده یا دستگاههای در ابعاد کمتر از یک
میکرومتر ،معموالً حدود یک تا  ۱۰۰نانومتر است.
به گزارش ایسنا ،در واقع نانو تکنولوژی فهم و به
کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستمهایی در
این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی  -عمدتاً
متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک-
از خود نشــان میدهند .فناوری نانو موج چهارم
انقالب صنعتی ،پدیدهای عظیم است که در تمامی
گرایشهای علمی راه یافته و از فناوریهای نوینی
است که با ســرعت هرچه تمامتر در حال توسعه
است .از ابتدای دهه  ۱۹۸۰میالدی گستره طراحی
و ساخت ساختمانها هر روزه شاهد نوآوریهای
جدیدی در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازدهتر در
مقاومت ،شکل پذیری ،دوام و توانایی بیشتر نسبت
به مصالح سنتی است.
نانوفناوری یک دانش به شــدت میانرشــتهای
اســت و به رشــتههایی چون مهندســی مواد،
پزشکی ،داروســازی و طراحی دارو ،دامپزشکی،
زیستشناســی ،فیزیک کاربردی ،ابزارهایی نیم
رسانا ،شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک،
مهندســی برق ،مهندسی شــیمی و مهندسی
کشاورزی نیز مربوط میشود.
تحلیلگران بر این باورند که فناوری نانو ،زیست
فناوری و فناوری اطالعات ( )ITسه قلمرو علمی
هستند که انقالب سوم صنعتی را شکل میدهند.
نانو تکنولوژی میتواند به عنوان ادامه دانش کنونی
به ابعاد نانو یا طرحریزی دانش کنونی بر پایههایی
جدیدتر و امروزیتر باشد.
نانو ریشه یونانی «نانس» به معنی کوتوله است.
فناوری نانو موج چهارم انقالب صنعتی ،پدیدهای
عظیم اســت که در تمامی گرایشهای علمی راه
یافته اســت تا جایی که در یک دهه آینده برتری
فرایندها ،وابسته به این تحول خواهد بود.
ماهیت فناوری نانــو توانایی کارکــردن در تراز
اتمی ،مولکولــی و فراتر از آن در ابعــاد بین  ۱تا

 ۱۰۰نانومتر ،با هدف ساخت و دخل و تصرف در
چگونگی آرایش اتمها یا مولکولها با استفاده از
مواد ،وسایل و سیستمهایی با تواناییهای جدید و
با تغییر این ساختارها و رسیدن به بازدهی بیشتر
مواد است .فناوری نانو فرآیند دستکاری مواد در
مقیاس اتمی و تولید مواد و ابزار ،به وسیله کنترل
آنها در سطح اتمها و مولکولهاست .در واقع اگر
همه مواد و سیستمها ســاختار زیربنایی خود را
در مقیاس نانو ترتیب دهند؛ آنگاه تمام واکنشها
سریعتر و بهینهتر صورت میگیرد و توسعه پایدار
پیش گرفته میشود .از جمله دستاوردهای فراوان
این فناوری کاربرد آن در تولید ،انتقال ،مصرف و
ذخیرهســازی انرژی با کارایی باالست که تحول
شــگرف را در این زمینه ایجاد میکند .از این رو
دســتاندرکاران و محققان علــوم نانو در تالش
هستند تا با استفاده از این فناوری به آسایش و رفاه
بیشتر در درون و برون ساختمان با یافتن طبقه
جدیدی از مصالح ســاختمانی بــا عملکرد باال و
صرفهجویی در هزینهها بخصوص در مصرف منابع
انرژی و در نهایت به توسعه پایدار دست یابند.
در مجموع این فناوری شــامل سه مرحله
است:
 طراحی مهندسی ساختارها در سطح اتم. ترکیب این ساختارها و تبدیل آنها به مواد جدیدبا ساختار نانو با خصوصیات ویژه.
 ترکیب اینگونه مواد و تبدیــل آنها به ابزارهایسودمند.
در دنیا هر روز اختراعات زیادی در عرصه نانو انجام
میشــود که در ادامه به بررسی  10نمونه برتر در
عرصه جهانی میپردازیم:
 -1لنزهای چشمی و واقعیت مجازی
شــرکت «آی اپتیک» ( )iOptikفعال در عرصه
فناوریهای نانو در آمریکا موفق به توسعه لنزهای
تماسی شــد که میتوانند به جای هدستهای
بزرگ واقعیت مجازی به کار گرفته شوند ،بدون
آنکه هیچگونه تاثیری در دید فرد داشته باشند.
 -2حسگرهای نانو برای تشخیص حمله
قلبی

محققان «دانشگاه صنعتی کالیفرنیا» ()Caltech

موفق به طراحی نانوحســگرهایی شــدهاند که
میتواند حمله قلبی را پیش از وقوع آن تشخیص
دهد .این فناوری هم میتواند ســبب نجات جان
بیماران شده و همچنین در هزینهها صرفهجویی
کند .ابعاد آخرین نســخه این تراشــه تنها 90
میکرون است.
 -3نانومادهای برای مقابله با باکتریها
محققان استرالیایی و اســپانیایی موفق شدند با
الهام از نوعی سنجاقک و با استفاده از «سیلیسیم
سیاه» ( )Black Siliconنانومادهای طراحی کنند
که سطح آن شبیه بالهای سنجاقک استرالیایی
موسوم به « »wandering percherاست .این
نانوماده با توجه به داشتن سطح عا ج مانند میتواند
از رشد باکتریها جلوگیری کند.

 -4باتریهای چاپ سهبعدی نانویی
محققان دانشــگاه هاروارد و دانشگاه ایلینوی با
استفاده از چاپگرهای سهبعدی موفق به طراحی
باتریهایی با طول یک میلیمتر شدند.
کاربرد این باتریهای نانویی در مواردی همچون
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محققان در «موسســه فنــاوری زوریخ» (ETH
 )Zürichموفق به توسعه یک تراشه الکترونیکی
نانویی شــدند که میتواند با انعطاف مثالزدنی به
دور یک تارمو بپیچد .این نانوتراشــه میتواند در
فناوریهای پوشیدنی و ابزارهای کاربردی در عرصه
پزشکی به کار گرفته شود .در حال حاضر بیشترین
کاربرد این نانوتراشهها در تولید چشم مصنوعی و
همچنین نظارت بر بیماری آب سیاه چشم است.
 -7نانوالکترودهای زیست تخریبپذیر
محققان دانشـ�گاه «کارنگی ملـ�ون»( (�Carne
 )gie Mellonآمریکا با اســتفاده از جوهر ماهی
«ســپیداج» ( )Cuttlefishموفق شدند نوعی

نانو برای تشخیص سطوح استون موجود در تنفس
بیماران بهره میگیرد.
با توجه به این  10مورد کامال مشخص است که این
فناوری نو ،پای خــود را به تمام عرصهها باز کرده
است و با استفاده از آن میتوان به پیشرفتهای
قابل مالحظهای دســت یافت .طبق آمار در سال
 2014حدود بیــش از  10درصد مقاالت علمی
جهان به عرصه نانوفناوری مربوط بوده و کشورهای
زیادی در این زمینه فعال هســتند .از نظر تعداد
مقاالت ثبت شده در سال گذشته ،ایران دارای رتبه
اول است و در ردهبندی کلی رتبه ششم را به خود
اختصاص داده است .در ادامه ،ردهبندی جهانی در
عرصه نانوفناوری را مشاهده میکنید.
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مهندسی پزشکی و توسعه حسگرهای زیستی و
ابزارهای ردیاب درمان اســت که میتوانند روی
پوست بدن تعبیه شوند.
 -5ربات نانویی جراحی چشم
محققان در «موسســه فناوری زوریخ» (ETH
 )Zürichموفق شدند یک نانوربات را توسعه دهند
که میتواند برای انجام یک عمل جراحی دقیق در
چشم تعبیه شــده و با دقتی مثالزدنی دوزهای
دارویی مورد نیاز را به بافت چشم تزریق کند .قطر
این ربات جراح تنها 285میکرون است.
 -6تراشه فوق منعطف نانویی

ماده شیمیایی و یک نانوساختار برای نیرودهی به
وسایل الکترونیکی بلعیدنی طراحی کنند.
-8استفاده از نانوذرات برای مبارزه با
سلولهای سرطانی
محققان «موسسه فناوری ماساچوست» ()MIT
نانوذراتــی را طراحی کردند که عــاوه بر حمل
داروهای ضد ســرطان مانند دوکسورابیســین،
رشــتههای کوتاه  RNAرا نیز حمل میکند که
ژنهایی را که سلولهای سرطانی از آنها برای فرار
از دارو استفاده میکنند ،غیر فعال میکند.
از این نانوذرات میتــوان در درمان نوع تهاجمی
سرطان پستان استفاده کرد.
 -9نانوذرات نقر ه برای کشتن میکروبها
محققــان موسســه تحقیقاتی «ویلســون» در
واشنگتن موفق با تولید نانوذرات نقرهای شدند که
از آنها میتوان در همه چیز از خمیردندان گرفته
تا پوشاک اســتفاده کرد .این ذرات میتوانند با
باکتریها مقابله کنند.
-10توسعه دستگا ههای تست تنفس با
استفاده از فناوری نانو
محققان دانشگاه «نیوانگلند» ()New England
در آمریکا موفق به طراحی یک دســتگاه تست
تنفس برای بیماران دیابتی شدند که از حسگرهای
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حذف قطعات مکانیکی و جایگزینی آنها با قطعات الکتریکی در خودروها مزایای بسیاری دارد که
میتواند آیندهی صنعت خودروسازی را دگرگون کند.
«رانندگی الکتریکی» مفهوم جدیدی است که توانسته راه خود را به صنعت خودروسازی باز کند.
خودروسازان با پیگیری این طرح نوآورانه قصد دارند با حذف قطعات و مکانیزمهای مکانیکی در
خودروها و جایگزینی آنها با قطعات الکتریکی ،آیندهای درخشانتر برای این صنعت بسازند .مدتی
است که استفاده از این مفهوم و بهکارگیری آن در خودروها آغاز شده است که میتوان ردپای آن را
در معرفی ترمزهای الکتریکی ،فرمان برقی و سایر نوآوریها در دنیای خودروهای الکتریکی نظیر
سیستمهای خودران یافت.
هنگامیکه برای نخســتین بار آلفارومئو در مدلهای جولیا و استلویو از ترمز الکتریکی MKC1
ساخت شرکت کنتیننتال استفاده کرد ،صنعت خودروسازی به مزایای استفاده از مفهوم «رانندگی
الکتریکی» پی برد .ترمز الکتریکی  MKC1با حذف قطعات مکانیکی در سیستم ترمز ،سیستم
جدیدی را ارائه داد که عالوه بر کاهش وزن نســبت به نمونههای مکانیکی ،معایب سیستمهای
سنتی گذشته را نیز برطرف کرد .در این سیستم قطعات مختلف نظیر سیلندر اصلی ترمز ،بوستر،
کنترل مرکزی  ABSو  ESCبهصورت یکپارچه طراحی شده و این امر سبب کاهش فضای اشغال
شده ،کاهش وزن تا  ۴کیلوگرم و حذف پیچیدگیهای طراحی شده است.عالوه بر این ،پدال ترمز
قابلیت انتقال حس ترمزگیری به پای راننده را باتوجه بهشــدت اعمال ترمزها خواهد داشت که
این امر از طریق شبیهسازهای مکانیکی تعبیه شده در پدال میسر شده است .نکتهی مثبت دیگر
در استفاده از این سیستم جدید حذف مسافت جابهجایی پدال بهواسطهی کاهش فشار روغن یا
خوردگی لنتها است ،به این صورت که پدال ترمز همواره تا میزان مشخصی باال یا پایین میرود
و این فاصله در طول زمان تغییر نخواهد کرد.
استفاده از ترمزهای کامال الکتریکی این امکان را به خودروسازان میدهد که بتوانند با حذف کامل
روغن ترمز و خطوط انتقال سیال هیدرولیک عالوه بر حفظ فضا و کاهش وزن ،خطوط تولید تمیزتر
و بهینهتری داشته باشند .با استفاده از این سیستم دیگر نیازی به تعویض ادواری روغن ترمز وجود
ندارد و سازندگان میتوانند سیستم فنربندی ،چرخها و سیســتم ترمز را بهطور یکپارچه مونتاژ
کنند که این امر در سرعت تولید خودرو تأثیر بهسزایی دارد.
فرمان برقی یکی دیگر از زمینههایی است که خودروسازان با به حداقل رساندن قطعات مکانیکی
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سعی دارند نقش سیستمهای الکتریکی در خودروها را پررنگتر کنند .درحالحاضر سیستمهای الکتریکی کمکی فرمان
در بسیاری از خودروها استفاده میشــوند و مزیت عمدهی آنها مصرف کمتر انرژی نســبت به پمپ هیدرولیک خودرو
در فرمانهای مکانیکی است .در این سیســتمها هنوز هم اتصاالت مکانیکی فرمان وجود دارند ،اما یک موتور الکتریکی
وظیفهی افزایش نیروی دست راننده برای جابهجایی فرمان را برعهده دارد .فرمانهای تمام برقی که اتصال مکانیکی در
آنها بهطور کامل حذف شده باشد ،هنوز به دلیل ارتقای سطح ایمنی و قانونهای سختگیرانه نتوانستهاند پا به عرصهی
صنعت خودروسازی بگذارند.
با اینکه فرمان تمام برقی و ترمزهای تمام الکتریکی هنوز نتوانستهاند دنیای خودروسازی را فتح کنند ،اما دریچه برقی گاز
مدتی است که جای خود را در خودروهای مدرن پیدا کرده است .در این سیستم میان پدال گاز و دریچهی برقی هیچ اتصال
مکانیکی وجود ندارد و بهجای آن آرایهای از حسگرها روی پدال گاز و پیشرانه نصب شده است که وظیفهی انتقال اطالعات
به پردازنده خودرو را بر عهده دارند .پردازنده با دریافت این اطالعات و ارسال سیگنالهای مناسب دریچه و میزان پاشش
سوخت را تنظیم میکند .مزیت این سیستم کنترل بهتر مصرف سوخت و تولید کمتر آالیندههای زیستمحیطی است.
درحالحاضر فرمان تمام برقی و ترمز تمام الکتریکی در مرحلهی آزمایش نمونههای اولیه قرار دارند و باالخره روزی راه خود
را به دنیای خودروها باز خواهند کرد .در حقیقت با ظهور خودروهای خودران شاید زمان آن فرا رسیده است که تغییراتی در
قوانین اعمال شود که درنتیجهی آن بتوان از این سیستمها در خودروهای خودران بهره جست.
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کاربرد پهپـاد
در کشاورزی
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پهپادهای کشاورزی تحول زیادی در نحوه کشت زمین توسط کشاورزان ایجاد کردهاند .این پهپادها با فنـاوریهایی مانند
نقشه برداری سه بعدی ،میتوانند پیش از کاشت محصول اطالعات بســیار مهمی مثل جغرافیای زمین و وضعیت خاک را در اختیار
کشاورز قرار دهند تا او بتواند الگوهای کاشــت دانه و ترتیببندی زمین را بهتر مشــخص کند .پس از رشد محصوالت همان پهپادها
میتوانند دادههای دیگر مانند سطح نیتروژن موجود در محصول و همچنین اطالعات مربوط به آبیاری آن را جمع آوری کنند .دانشگاه
ام آی تی به تازگی مقالهای در ارتباط با این موضوع منتشر کرده و در آن با استفاده از پهپاد یک شیوه کاشت محصول جدیدی را معرفی
کرده که میتواند هزینه کاشت را به اندازه  85درصد کاهش دهد .در این سیســتم یک مکانیزم پرتاب بر بروی پهپاد نصب میشود که
دانهها را درست در عمق مناسب و از پیش تعیین شــده وارد زمین میکند .همچنین پهپادها در بحث آبیاری نیز میتوانند کمک قابل
توجهی به کشاورزان کنند .پهپادهایی که قابلیت تصویربرداری چند طیفی ،فراطیفی و حرارتی را دارند میتوانند طول و عرض زمین را
به منظور جمع آوری دادههای مربوط به رطوبت محصوالت گشت بزنند و هر زمان که به یک بخش بیش از حد خشک زمین رسیدند،
کشاورز را مطلع کنند.
عالوه بر این از پهپادها میتوان در زمینههای دیگری مانند سم پاشی هم استفاده کرد تا این کار با استفاده از لیزرها و فناوری فراصوت با
دقت و سرعت بسیار بیشتری انجام شود .از دیگر کاربرد پهپاد در کشاورزی تشخیص اختالف دقیقه میان بازتاب نور سبز و نور فرو سرخی
است که از محصوالت ساطع میشود .به این ترتیب میتوان تصاویر چند طیفی ایجاد و محصوالتی که دچار آفت شدهاند را شناسایی کرد.
همچنین با کمک دوربینهای یک پهپاد میتوان دامها را زیر نظر داشت و حیوانات بیمار و آسیب دیده را پیدا کرد .در ادامه و پس از درمان
حیوانات میتوانیم دوران نقاهت آنها را نیز با کمک همان پهپاد و اطالعات ارزشمندی که برایمان ارسال میکند تحت نظر قرار دهیم.
مشکالت و موانع پیش روی کشاورزی هوشمند
کشاورزی هوشمند با وجود اینکه میتواند کمک زیادی به بشر کند و هر روزه نیز توجه افراد بیشتری را به خود جذب میکند ،هنوز باید
موانع زیادی را از پیش رو بردارد تا همه گیر شود .یکی از این مشــکالت این است که بخش کشاورزی به طور کل سرمایه بسیار کمی را
جذب میکند؛ در نتیجه با وجود مزایای کشاورزی هوشمند به سختی میتوان منابع مالی الزم برای استفاده و به کارگیری فناوریهای
جدید و خالقانه را به این صنعت تزریق کرد.
مشکل بعدی مسئله ظواهر است .تصور عمومی این است که کشاورزی کار جالب و جذابی به شمار نمیآید زیرا کشت و زرع ،حرفهای
است که متعلق به زمانهای گذشــته و پدربزرگها است .مسئله دیگر بحث اینترنت اشــیا و کمپانیهای بزرگ کشاورزی مانند جان
دیر و مونسانتو است .برای مثال سوالی که اغلب مطرح میشود این است که مالکیت اطالعاتی که در یک زمین کشاورزی با استفاده از
فناوریهای روز به دست میآید متعلق به شرکتهای بزرگ است یا خود کشاورز؟ و اگر این کمپانیهای بزرگ هستند که حق مالکیت
این دادهها را در اختیار دارند به طور دقیق چه استفادهای از آنها میکنند؟ یکی از سو استفادههای احتمالی چنین اطالعاتی تبعیض
قیمتی است .با اســتفاده از دادههای مربوط به آب و خاک یک زمین ،آنها میتوانند یک سرویس یا محصول را با قیمتهای مختلفی
به کشاورزان بفروشند .مشکل دیگری که میتواند سرعت استفاده از اینترنت اشیا در کشاورزی را کاهش دهد بحث برقراری ارتباط با
کشاورزان است که در بیشتر مواقع به درستی با فناوریهای این چنینی آشنا نیستند .آنها بر سر یک دوراهی گیر میکنند .آیا همچنان
از روشهای قدیمی و مطمئن کشاورزی که ممکن است در انتها سودآور باشند استفاده کنند یا به فناوریهای جدید روی بیاورند که با
وجود اینکه یادگیری آنها وقت گیر و مشکل است ،بازدهی بیشتر و بهتری دارند؟ به عقیده کارشناسان زبان اینترنت اشیا باید به اندازه
زیادی تغییر کند تا افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند هم بتوانند از این فناوری استفاده کنند.

کارآفرینی

فرداد نقش جهان؛ گامی به سمت
تحقق رویای اقتصاد بدون نفت
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صنايع دستی اصفهان در طول قرنها به عنوان نماينده
هنر اصيل ايرانی در جهان معرفی شــده است .از این
رو ست که شــهر اصفهان را مهد صنایع دستی ایران
میدانند چــرا که نشــانههای ذوق ،هنــر و زیبایی و
پشتکار ایرانی را در دســت سازهای اصفهان شاهدیم.
مجموعه تولیدی صنایع دســتی فــرداد نقش جهان
با تکیه بر اســتعداد و توانایی هنرمندان و صنعتگران
داخلی بر آن است تا خدماتی ناب را در حوزهی تولید،
معرفی و تجارت صنایع دستی اصفهان ارائه دهد .این
مدیریت :مهندس محمد عابدینی
مجموعه بــا مدیریت واحد و تحت نــام تجاری فرداد
نقش جهان ،با بکارگیری رو شهایی نوین در طراحی
و ایدهپردازی آثار هنری و ارتقا این هنرها در ســطح کیفی و منطبق با ســلیقهی روز و با استفاده از حداکثر
توان کارگاههای تولیدی خود توانســته طیف گســتردهای از محصوالت را به مرحلهی تولید و عرضه برساند.
مجموعهی فرداد نقش جهان با مد نظر قرار دادن لزوم توسعه صادرات غیرنفتی در زمان تحریم در جهت ارتقا
و پیشبرد این هدف به عنوان بخش مهم اقتصاد و فرهنگ کشور کوشیده و توسعهی صنایع دستی اصفهان را
ابزار قابل توجه اقتصادی و فرهنگی برای صادرات کاال ،اشتغالزایی ،جذب توریسم میداند .امید است که این
مجموعه تولیدی بتواند با هدفگذاری و مدیریتی کارآمد و بواسطهی تولیدات هنری فاخر و با کیفیت ،راه گشا
و گسترش دهندهی هنری اصیل و در خور سلیقهی روز باشد.

نقش رایحـه (بـو) در بازاریابی
The Role of the Smell in Marketing
سفارشي و شخصي سازی ادكلن
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در بررسیها و تحقیقات اخیر در مورد سبک زندگی روزمره و بدن ،از بدن
انسان به عنوان یک سمبل یاد میشود .یکی از عواملی که بدن را به سمبل
تبدیل میکند بو اســت که ابعاد جدیدی را برای تجزیه و تحلیل و بررسی
تجربی عرضه میکند .بو یکی از عواملی اســت که فرد را به دیگران معرفی
میکند .با درک بوی یک شــخص میفهمیم که او را دوست داریم یا از او
متنفریم .به طور کلی اخالقیــت ( )moralityو اجتماعیت ()sociality
با بویایی در تجربه زندگی روزمره در هم بافته شــده است .سینوت معتقد
است روشــی که با آن جامعه دیگران را قضاوت میکنیم شبیه قضاوت ما
در مورد غذا و محیط اســت ،مثال اگر شــخصی بوی بدی بدهد یا از بوی
نرمال یک فرهنگ خارج شــود میتواند چیزهای غلطی در مورد سالمت
فیزیکی ،احساسی یا ذهنی فرد در ما به وجود آورد و این نشان میدهد که
بو ایجادکننده یک سمبل از فرد اســت که خود او را مورد قضاوت دیگران
قرار میدهد.
برای روشن شــدن اینکه بدن انســان چگونه همزمان هم اجتماعی و هم
فیزیکی است میتوان به بررسی شیوههای مختلفی پرداخت .از جمله این
روشها حس بویایی اســت که با ابعاد مختلف شخصیت ()personhood
گره خورده است و با موضوعاتی مانند تنفر و تخلفهای اجتماعی و اخالقی
در هم پیچیده است.
عطر و رایحه در هویت سازی برند
شاید برایتان جالب باشد که بدانید عطر ،رایحه و بو میتواند جزء مهمی از
هويت برند شما باشد .عطر و رایحه در هویت سازی برند موضوعی مهم در
برندینگ است.
می دانیم که خودروی نــو و صفر کیلومتر ،رایحه متمایــزی دارد .در دهه
 ،۱۹۹۰مشتریان  Rolls Royceشکایت میکردند که خودروهای جدید به
خوبی مدلهای گذشته نیست .تحقیقات نشان داد که دلیل این مشکل ،یک

عامل به ظاهر بی اهمیت بود« :بو و رایحه» این خودروها از مدلهای قبلی
متفاوت بود .این شرکت پس از شناسایی این مشکل با طراحی عطر و رایحه
مدلهای سال  ۱۹۶۵و پراکندن آن با استفاده از اسپریهای مخصوص در
اتومبیلهای جدید توانست این شکایتها را برطرف سازد.
ازين رو مجموعه توليدي ادكلن فــرداد پرفيوم (توليد ادكلن با برند
شخصي شركتها و ارگانها) در تالش اســت تا بتواند قدم بزرگي در اين
راستا بردارد.
این مجموعه از سال ١٣٨٨در حوزه اســانس ومحصوالت ادکلنی فعالیت
دارد اما فعالیت خود با نام تجاری فرداد را از ســال 9٧با یک ایده نوین در
سیستم توليد ادكلن آغاز کرد .این مجموعه تا به امروز توانسته كه با برندها
و شــركتهاي بزرگ و كوچك دولتی و خصوصی متعددی همكاري کند.
فعالیت توليد ادكلن این مجموعه به دو حالت عمده تقسیم میشود:
نوع اول ،طراحی رایحه خاص و منحصر به فرد اســت که در این حوزه با
استفاده از شركاي خود در سوییس و فرانسه عطری مخصوص برند شما و
متناسب با شغل و حرفه ي شما ميسازد که رایحه آن در بازار عطر و ادکلن
وجود ندارد و از آن به بعد اين رایحه تبدیل به رایحه شخصي برند آن شرکت
میشــود .نوع دوم ،استفاده سازمانها و شــرکتها از رایحههای موجود در
بازار است که موجب کوبرندینگ خواهد شد؛ به این صورت که یک ادکلن
شناخته شده مانند «کرید اونتوس» در زیر لوگو شرکت سفارش دهنده درج
میشود و به این ترتیب با ارزشی که برند کرید اونتوس در بازار دارد ،مخاطب
شما نیز در کنار اسم برندتان بیشــتر به وجد میآید که شركت به او کرید
اونتوس هدیه داده است.در این مجموعه سعی ما بر آن است تا خاطره ای
خوش از جنس عطر را برای یک برند ثبت کنیم .پس برای این کار به ادكلن و
برندسازي جان بخشی کردیم تا حس زنده بودن و زندگی در برند شما ایجاد
شود؛ حاصل این جان بخشی توليدادكلن با برند شخصي شد!
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این پول پرطرفدار!
«پول» ابزار مبادله برای بده و بســتان کاالها و
خدمات در بخش اقتصادی اســت که به ســایر
موقعیتهای (اجتماعی ،سیاسی و )...نیز تسری
یافته و کارکردهای متعددی را به خود اختصاص
داده اســت .از نیازهای اولیه به غذا و پوشــاک
گرفته تا نیازهای ثانویه چون بهداشت و درمان ،و
باالخره نیازهای ثالثه مانند تفریحات ،همه با پول
سروسامان میگیرند .پول کم وکیف برخورداری
و تأمین نیازها را تعیین میکند.
کارکردهای پول چنان گسترده و عمیق شدهاند
که درک معنای هستی ،فهم زیباییها ،شناخت
عظمت شأن و منزلت انســانیت ،خیرخواهی و
خیرطلبی و ...نیز به پول و میزان آن وابسته شده
اســت .به زبان روش تحقیق میتوان گفت :پول
متغیر مستقلی است که بســیاری از متغیرهای
وابســته (رضایت ،خوشبختی و  )...تحت تأثیر
آن قرار دارند.

«چه شد که پول جایگاهی چنین رفیع و در عین
حال ضروری پیدا کرد؟» از جمله پرسشهایی
اســت که در جای خود قابــل تحقیق و تفحص
اســت .ولی در اینجا به نقش و کارکرد پول نظر
داریم و به این سؤال میپردازیم که :پول چیست
و چه ابعادی دارد؟
در پاسخ به چیســتی پول باید گفت :پول در دو
شکل «ابزار مبادله» و «هدف مبادله» تبلور یافته
است .وقتی با پول کاالیی میخرید ،پول دارای
چیستی ابزاری است .اما وقتی به دنبال به دست
آوردن پول روزها و سالها تالش میکنید ،پول
هدف اســت و از ماهیت هدفمندانــه برخوردار
است.
چیستی دوگانه پول را میتوان در چیستیهای
دوگانه دیگر امور نیز یافت و امری رایج و متداول
است .برای مثال« ،ازدواج» میتواند هدف باشد
یا وســیلهای برای دســتیابی به آرامش« .کار»

میتواند هدف باشــد یا وســیلهای بــرای بروز
اســتعدادها و کســب مهارت« .هنر» میتواند
هدف برای تجلی زیبایی باشد یا وسیلهای برای
ابراز خویــش« .ورزش» میتوانــد هدفی برای
سالمتی باشد یا وسیلهای برای قهرمانی و...
دوگانگی چیستی امور تا زمانیکه هر یک در جای
خویش عمل میکنند ،امــری طبیعی و عادی
است .یعنی وسیله در جای وسیله بودن خویش
باشد و هدف در جایگاه هدف به سر و سامان امور
بپردازد .به بیان دیگر امــور و تبادالت ،جاری و
نرمال هستند تا زمانیکه وسیله ،کارکرد وسیله
بودن را ایفا کند و هــدف ،کارکرد هدفمندی را
به انجام رساند.
آسیب ،اختالل ،بینظمی و کارکرد بد هنگامی
بروز میکند که وسیله و هدف به جایی دیگر قرار
میگیرند و به جایی دیگــر عمل میکنند .مث ً
ال
پول وسیله خریدن پوشاک ،مایحتاج روزمره و...
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است و تا اینجا روال عادی است .اما وقتی با پول
افراد را میخرند یا روی افراد قیمت زده میشود
که ارزش آنها چقدر است ،اینجا پول کارکرد بدی
پیدا میکند؛ زیرا «ابزار پــول» به جای «هدف
پول» عمل کرده است.
خریدن جواهرات با پول یک روال مرسوم است
و در اینجا «ابزار پــول» در جایگاه خودش قرار
دارد .اما زمانیکه فرد دارای جواهرات ،از احترام
گذاشتن به دیگران سر باز میزند« ،پول ابزار» به
جای «پول هدف» وارد صحنه شده است.
اینجا به جای کارکردی موجب میشود که پول
به گونههای متفاوتی شــکل گیرد و پیامدهای
ناخواســته و متفاوتی از مثبت تا منفی را ایجاد
کند که تعدادی از آنها به قرار زیرند:
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفــت پول نیز مانند
سایر پدیدههای زندگی جمعی فیالنفسه خوب
یا بد نیست و ســه عامل در تعیین چیستی پول

دخالت دارند:
الف .شیوه بهرهبرداری و شــیوه استفاده از پول
بهعنوان ابزار؛
ب .تعیین هدف و مقصد پول؛
ج .جابهجایی و جانشــینی «پول ابزار» به جای
«پول هدف» و برعکس.
جامعهشناســی به نکات منفی و خانمانســوز
شکاف پولدار و بیپول پرداخته و از نکات مثبت
و نعمتساز پول گذر کرده است .این امر از توجه
و تمرکز جامعهشناسان بر آسیبها و مشکالت
زندگی جمعی ناشی میشــود .اما باید گفت در
کنار توجه به کارکردهای منفی و آثار سوء پول،
تحلیل و تحقیق ،و ایجاد معرفت و شــناخت در
مــورد کارکردهای مثبت پــول و موقعیتهای
طالیی که ایجــاد میکند نیز ضــروری و حائز
اهمیت است.
پول میتواند امنیت آورد ،پــول میتواند خنده

بیافریند ،پول آسایش میسازد ،و بسیاری مواهب
دیگر که انســان و زندگی جمعی را از ســختی
میرهانــد و او را در جایگاه رفیع انســانی قرار
میدهد.
لــذا ،جامعهشناســی پــول بهعنــوان آغازی
برای دیدن و شــناختن فرصتهــا و امکاناتی
که پول فراهم میآورد ،و معرفت به شــرایط و
موقعیتهایی که پول میسازد ،بیان خواهد شد.
رابطه پول با خانواده ،رابطه پول با قومیت ،رابطه
پول با دین و عشــق ،رابطه پول بــا همکاری و
همدلی ،رابطه پول با ســازمانهای کار و شغل،
رابطه پول با شهروندی و شهرسازی و  ...از جمله
حوزههایی هستند که در جامعهشناسی پول باید
به آنها پرداخت.
باید تأثیر و تأثر پــول بر مقــوالت اجتماعی و
برعکس را شــناخت و حاصــل آن را در اختیار
جامعه قرار داد.

گزارش ماه

حاشیههای یک پرطرفدار سوپری
مرضیه محبرسول
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کنسروها چند دههای هســت که جای خود را در سبد غذایی خانواده های
ایرانی باز کردهاند هر چند حاال دیگر طیف وسیعی از غذاها و انواع خوراکیها
را شامل میشود که میتواند هم جالب هم خطرناک و هم هیجانانگیز باشد
اینکه هر وقت اراده کنید از کابینت یک کنسرو قرمه سبزی یا بادمجان یا هر
غذای دلخواه و البته ایرانی و فرهنگی را آماده و حاضر داشته باشید میتواند
یک امتیاز خوب و مثبت برای افرادی باشــد که وقتی برای آشپزی ندارند
هر چند نباید انتظاری از طعم و مزه غذاهای خانگی از آن داشــت غذاهای
کنســروی اغلب به عنوان گزینه هایی کمتر مغذی نسبت به غذاهای تازه
یا منجمد در نظر گرفته میشــوند .برخی افراد نیــز مدعیاند که غذاهای
کنســروی حاوی مواد مضر هســتند و باید از آنها پرهیز کرد .برخی دیگر
معتقدند که غذاهای کنســروی میتوانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم
در نظر گرفته شوند.
چرا کنسرو پر طرفدار شد
از بزرگترین امتیازهای غذاهای کنسروی ،قابلیت نگهداری طوالنی و آسان
آن اســت .همچنین از آنجایی که غذاهای کنسرو شده را میتوان به اندازه
دلخواه تهیه و استفاده کرد ،بنابراین ضایعاتی به همراه ندارند .از طرف دیگر
باید توجه کرد محصوالتی که کیفیت باالیی ندارد کنسروی میشود ،زیرا
پس از مدت طوالنی نیز میتوان آن را مصرف کرد .بزرگترین امتیاز انتخاب
محصوالت کنسروی ،جنبه مالی آن است .بررسی هزینهها نشان داده است
که انواع سبزی کنسروی تقریباً قیمتی معادل یک پنجم انواع سبزی تازه
و نصف انواع سبزی منجمد دارد .از طرفی برخی از سبزیهای تازهای را که
خارج از فصل آن میخرید ،معموالً گرانتر از قیمت عادی هستند چرا که
بیشترشان وارداتیاند .عالوه بر قیمت ،انواع سبزی کنسروی را میتوان در
دمای اتاق هم نگهداری کرد و نسبت به ســبزیهای کنسروی ،طول عمر
بیشتری دارند.
فرهنگ کنسروی
برای اولینبار در سالهای  1300ارامنه کنسرو را وارد ایران کردند ،اما خیلی
سخت و دیر جای خود را سر سفره ایرانی باز کرد .زنان ایرانی اغلب خانهدار
بودند و آشپزی میکردند و خرید کنسرو را خالف شأن خود میدانستند،
از سوی دیگر از آنجا که کمپوتها از میوههای نامرغوب و زیر درختی تهیه
میشدند ،مردم اعتماد چندانی به کنسروها نداشتند .صنعت نگهداری در
ظروف بســته و غیرقابل نفوذ اولینبار در سال  1309توسط شخصی بهنام
درخشان که مهاجری ایرانی از روسیه بود در کارگاهی محدود و کوچک آغاز
شد .گویا فارغالتحصیل مدرسه آشپزی مسکو بود و کار عملی کنسروسازی
را در آنجا آموخته بود؛ قوطی دستساز را از تخت کردن حلبیهای نفت و

بنزین و شــکل دادن و لحیم دادن درز بدنه میساخت .پس از آن شخصی
بهنام اونانیان در تهران شروع به ساخت کنسرو لوبیا چیتی و مربا و کمپوت
کرد .اولیــن کارخانه کنسروســازی صنعتی و مدرن در ســال  1316در
بندرعباس و دومی دو سال بعد در قائمشهر به دســت استپانیان از ارامنه
روس تاسیس شد ،اما کنســرو بازار خوبی در ایران نداشت و مشتری اصلی
کارخانههای کنسروسازی ،سربازان ارتش متفقین بودند .در سالهای جنگ
جهانی دوم که کشور ما به اشغال متفقین درآمده بود ،کارخانه بندرعباس
به حالت نیمه تعطیل درآمد ،ولی کارخانه قائمشــهر به محلی برای تامین
نیروهای ارتش روس بدل شــد .پس از خاتمه جنگ ،کارخانه بندرعباس و
قائمشــهر با تولید اندک به فعالیت خود ادامه دادند .از پیشگامان صنعت
کنسرو در ایران ،میتوان به ابوالقاســم عظیمی و حاج حسن مدنی (مدیر
کارخانه شمشاد) اشــاره کرد .کارخانههای یک و یک ،مهرام و چینچین
خراسان نیز از نخســتین کارخانههای کنسروســازی ایرانی بودند که در
اواخر دهه  40تاسیس شــدند و برای جا انداختن فرهنگ کنسرو در ایران،
به جنگ سنت رفتند.یک و یک ،در همان سالها کنسرو قورمهسبزی را در
بازار عرضه کرد که با استقبال چندانی روبهرو نشد و نتوانست موفقیتی در
بازارهای داخلی کســب کند ،ایرج هدایت محصوالتش را به بازار خارج از
کشور عرضه کرد و با موفقیتی شایان توجه مواجه شد .مشتریان این کارخانه
اغلب ایرانیان مقیم خارج از کشور بودند که میتوانستند غذای ایرانی را در
ممالک مختلف تهیه کنند .با افزایش صادرات و اقبال عمومی ایرانیان خارج
از کشور به غذاهای کنســروی ،بازار این محصول به تدریج جای خود را در
عرصه داخلی نیز باز کرد.
کنسروهای عجیب و غریب در فروشگاه ها
اگرچه در ابتدا ایرانی ها زیر بار اســتفاده از غذاهای کنسروی نمی رفتند و
خانم ها ایرانی از آن به عنوان یک گزینه غذایی بسیار کم استفاده میکردند
اما حاال میتوان در فروشــگاه ها انواع و اقسام عجیبی از کنسرو را پیدا کرد
از کله پاچه تا کنسرو خاویار و بادمجان حتی در چین کنسرو هوای تازه هم
میتوان خرید مطاعی که این روزها کیمیا شده است .در ایران اما همچنان پر
طرفدار ترین کنسرو تن ماهی است قیمت ارزان آن و نبود فرهنگ گسترده
استفاده از ماهی تازه بخشیاز علل محبوبیت کنسروهای تن ماهی هستند
هر چند این روزها قیمت یکی از دالیل ریزش خریداران این ماده غذایی دشه
اما همچنان با فاصله از سایر اقالم کنسروی جزو پر طرفداران این بازار است
همین مساله موجب شده تا در مهمانیها و تولدها اانواع غذاها با تن ماهی
سرو شود چرا که همچنان استفاده از تن ماهی بسیار به صرفهتر از استفاده
از ماهی تازه و حتی منجمد است حتی غذاهایی مانند کله پاچه هم که جزو
غذاهای گران امروزه محسوب میشود را میتوان در بازار ارزانتر پیدا کرد.

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

با اجرای برنامه تحول نظام سالمت در استان
میزان پرداخت از جیب ساکنین مناطق
شهری  10درصد و روستائیان  5درصد
از کل هزینه های درمانی می باشد.

میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
در روستاها در سال  1357از  35درصد به
 100درصد و تعداد پزشک عمومی ،متخصص،
دندانپزشک و داروساز از  72نفر در سال 1357
به  1210نفر در سال  1398رسیده است؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

تعداد بیمارستان ها و زایشگاه های استان از
 3باب در سال  1357به  11باب در سال  1398و
تعداد تخت های فعال بیمارستان طی این مدت
از  158به  1471تخت افزایش یافته است.

تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد از  240دانشجو در سه رشته و دو
مقطع تحصیلی در قالب دو دانشکده در سال
 1365به  2756دانشجو در  40رشته و  8مقطع
تحصیلی در  7دانشکده رسیده است؟

تعداد اعضای هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از  7نفر در سال
 1365به  240نفر در سال  1398رسیده است
و رشد بیش از  96/6درصدی داشته است؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

حوزه دانشجویی فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از  13124متر
مربع خوابگاه دانشجویی و  19800متر مربع
فضای ورزشی بهره مند گردیده است.

با همت خیرین محترم حوزه سالمت173 ،
واحد بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و اداری با
زیربنای قریب به  67هزار و  798متر مربع
زیربنا و  251قلم تجهیزات پزشکی و غیر
پزشکی به مجموع زیر ساخت های حوزه
سالمت استان افزوده گردیده است.

مجموع فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد منجر به کسب رتبه اول
پژوهشی در  15سال پیاپی بین دانشگاههای علوم
پزشکی همتراز (از سال  1382تا سال  )1397و
در نهایت ارتقاء رتبه پژوهشی دانشگاه از تیپ
سه به تیپ دو در سال  1398گردیده است؟

گز اعتماد
بلداجی

موسسه تولید اخوان مردانی بلداجی

چهارمحال و بختیاری ،شهر بلداجی ،شهرک صنعتی ،فاز یک ،بلوار مواد غذایی
با مدیریت اخوان مردانی بلداجی ،تحت نظارت استاد سهراب مردانی
09133806041

09138826809

0383 - 34644818

