ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع  22ﻣﯿﻠﯿﻮن و 400
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدى  5.7درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم اﯾﺮان در اﮐﺘﺒﺮ
ﺳــﺎلﺟﺎرى ﻣﯿﻼدى ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  15.3درﺻﺪ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺘﺒﺮ 2020
ﻣﯿﻼدى ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ .از اﺑﺘﺪاى ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﮐﺘﺒﺮ  2021ﻣﯿﻼدى ،ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ  877ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻦ
)اﻓﺖ ﻫﻔﺖ دﻫﻢ درﺻﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدى(
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﭘﺲ از آن ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  96ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ،ژاﭘﻦ

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﻮﻻد اﻋﻼمﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ  22.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان؛

ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﻤﻰ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﻮﻻد اﻋﻼمﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 22ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫــﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم در  10ﻣﺎﻫﻪ ﺳــﺎل 2021
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﻓﻮﻻدﺳــﺎزان ﺟﻬﺎن از اﺑﺘــﺪاى ژاﻧﻮﯾﻪ ) 12دىﻣﺎه
 (99ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺘﺒﺮ  2021ﻣﯿﻼدى ) 9آﺑﺎنﻣﺎه  ،(1400ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
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ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ؛ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻌﺪى

اﻗﺘﺼﺎد

Economy

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  4آذر 1400
ﺳﺎل ﺳﻰوﯾﮑﻢ | ﺷﻤـﺎره 6669
 25ﻧﻮاﻣﺒﺮ  19 | 2021رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﻰ 1443

naslefardanews
naslfarda

3

ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮى ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎى ﮐﺸﻮر؛ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻰ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ!

آﺑﮑﻰﺗﺮﯾﻦﻧﺒﺮد

اﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﻰ  /ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى
و ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﺳــﺪﻫﺎى ﮐﺸــﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺪﻫﺎى ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳــﺖ .وى اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺒﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮى را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮى اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه اﻋﻼم
ﮐﺮد :اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ( ﺣﺘﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮماﻓﺰار واﺗﺴــﺎپ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

news@ naslefarda.net

ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد :در
دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﻤﻊآورى و ارزﯾﺎﺑﻰ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺪﻫﺎى
ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اول
ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺎر
ﺑﻰآﺑــﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ را دﻗﯿــﻖ ﻧﻤﻰداﻧﯿﻢ ﯾﺎ
ﻧﮕﺮانﺗﺮ؟! ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ از ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
آﮔﺎه اﻋــﻼم ﮐــﺮده در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊآورى و ارزﯾﺎﺑﻰ
ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺪﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﻄﻊ ﺷــﺪه اﺳﺖ .ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒــﻊ آﮔﺎه در ﮔﻔﺖوﮔﻮى ﺗﻠﻔﻨﻰ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در دو ﻫﻔﺘﻪ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻋﻤﻠﻰﺷﺪن وﻋﺪه ورود اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮔﻔﺖ :در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺪﻣﯿﻦ روز اﺳﺘﻘﺮار
دوﻟﺖ ،ﻧﺎم ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ اﺳــﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑــﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮى
ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.
ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮ دوﻟــﺖ ﺑﺮاى ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﻰ اﻗﺘﺼﺎد
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴــﯿﺮ ورود اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ.

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

رﻣﺰارز ﻧﯿﻮز :ﺗﻮﮐﻦﻫﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ )(NFT
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪى ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﯾﮑﻰ دو ﺳــﺎل
اﺧﯿﺮ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ،2021ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت  NFTدر ﺳﺮاﺳــﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ  1٫2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮى داﺷﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ در ﻓﻀﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
)دﯾﻔﺎى( ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ  NFTﻧﯿﺰ ﺑﺮ
روى ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺗﺮﯾﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻧﻘﺶ اﺗﺮﯾﻮم در رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ  NFTﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺻﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ،
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﮐﻦ  721-ERCﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب  NFTرا در وﻫﻠﻪ اول آﻏﺎز ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺸــﮑﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدﺣﺎم ﺷﺒﮑﻪ و
ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎى ﮔﺲ ﺑﺎﻻ و ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل اﺗﺮﯾﻮم،
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﻌﺎﻻن  NFTرا از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
دور ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﺣﺘﻰ ﺑﺎ وﺟــﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰىﻫﺎ
ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى اﺗﺮﯾﻮم  2.0و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮى
اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاى راهاﻧﺪازى ﻓﺮوﺷــﮕﺎه
 NFTاﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرداﻧﻮ و ﺳــﻮﻻﻧﺎ در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو  NFTﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮﻻﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ 5ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻرى را ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﺮﻓﺪاران
آنﻫﺎ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .اﮔﺮﭼﻪ
ﮐﺎرداﻧﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻮﻻﻧﺎ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  NFTﻫﺎ
ﻗــﺪم ﻧﮕﺬاﺷــﺘﻪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫــﻢ در ﺣﺎل
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳــﺖ .ﭘﺲ از ﻫﺎردﻓﻮرك ﻣﻮﻓﻖ آﻟﻮﻧﺰو
ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد ،ﮐﺎرداﻧﻮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮوژه  NFTﺧﻮد را ﻧﯿﺰ راهاﻧﺪازى ﮐﺮد.

و  607ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻰ از رﺷﺪ
 5.9درﺻﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 64ﮐﺸﻮر ﻓﻮﻻدﺳــﺎز ﺟﻬﺎن در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  2021ﻣﯿﻼدى ) 9ﻣﻬﺮﻣﺎه
ﺗﺎ  9آﺑﺎنﻣﺎه  145 ،(1400ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  10.6درﺻﺪى را

ﺑﺎ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﺗﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  71ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻦ
و روﺳــﯿﻪ ﺑﺎ  62ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را در  10ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  2021ﻣﯿﻼدى داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
رﺗﺒﻪﻫﺎى دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  58ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم،
آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺪ  33ﻣﯿﻠﯿﻮن و  600ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  33ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  300ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن و  300ﻫﺰار ﺗﻦ و اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  22ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﺗﻦ در رﺗﺒﻪﻫﺎى ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﺟﻬﺎن
ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺣﻤﻠﻪ ﺳــﺎﯾﺒﺮى ﺑــﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
»دادهﻫﺎى ﻣﻨﺎﺑﻊ آب« اﯾﺮان
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد
درﺳــﺖ در ﻫﻤﯿﻦ روز ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان وزارت ﻧﯿﺮو در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ:
ادﻋﺎى ﺣﻤﻠﻪ ﺳــﺎﯾﺒﺮى ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎى

ﺑﻮرس
ﺑﺎ ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ؛

ﮔﺎم ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮىﻫﺎى وزﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺘﺼــﺎد و داراﯾﻰ ،ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﻰ
و ﻓﻨــﺎورى رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮرى و رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﭙﺴﻰ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻋﯿﺴﻰ زارعﭘﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻋﻼم

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺷﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت  9صبح مورخ  1400/09/17در نشانی :استان چهارمحال وبختیاری ،شهرستان
شهرکرد ،بخش مرکزی ،شهر کرد ،محله دروازه فارسان ،کوچه فرعی ،1جاده کارخانه قارچ ،پالک ،0طبقه همکف (کیلومتر 4جاده فارسان بعدازکاروانسراها جنب کوره آجرپزی حاج
کهوا) کدپستی 8817783541تلفن 02191014200تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
 -2تصویب اساسنامه جدید
-1تغییرمحلشرکت
دستورجلسه:اتخاذتصمیمدرخصوص.:
 -3افزایش سرمایه شرکت  -4تغییر سال مالی
هیئـت مدیـره

آگهی تشخیص و تصدیق مطالبات مربوط به
شرکت ورشکسته رسا خطوط شهرکرد (سهامی خاص)
به شماره ثبت  5514شناسه ملی 10680051800
با استعانت از درگاه متعال در اجرای حکم ورشکستگی شرکت رسا
خطوط شهرکرد (سهامی خاص) به شماره ثبت  5514و شناسه ملی
 10680051800صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی
شهرستان شهرکرد موضوع دادنامه شماره 9809973810400174
مورخ  98/2/19پس از دعوت از کلیه طلبکاران احتمالی و اخذ
مستندات طلب هر یک و ارزیابی کارشناسی مطالبات ادعایی
طلبکاران ،در نهایت اسامی نهایی طلبکاران و مبالغ طلب تشخیص و
تصدیق شده هر یک به شرح ذیل اعالم می گردد.

مدیرتصفیه  -محمدرضا محمودیه

1

شرح بستانکاران

مانده طلب بستانکاران (ریال)

شرکت تعاونی  349مالیبل

48/842/470/306

3

عبدالجواد رضاپوران

600/000/000

5

علی اکبر سلیمانی

4/550/000/000

2

4
6

7

سیدمسیح حسینی
سجاد نوروزی

خانم طاهریان

احمدرضا توکلی

2/600/000/000
1/000/000/000
800/000/000
400/000/000

8

قاسم وطن پرست

13/500/000/000

10

توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

281/955/141

12

خشایار اسدی

14/564/356/714

حمیده توکلی

7/209/228/520

9

11

مختار نوروزی
بانک ملی

13

امیر علی پور

15

مریم نکویی

14

جمع

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻪ وﻋﺪه
ورود اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﭙﺴﻰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺑﺮ
ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى آﺗﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﻋﻤ ً
ﻼ ﺳــﺪ ورود

اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﺴــﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻣﻮج ﺗﺎزهاى از ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻓﻨﺎورﭘﺎﯾﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺻﺪﻣﯿﻦ روز اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،اراده و اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت و اﻗﺘﺼــﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ روﺷــﻦ
ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺧﺒﺮ روز

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت سهامداران شرکت قارچ نگین فصل (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  6448و شناسه ملی  10340073740جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

ردیف

ﻣﻨﺎﺑــﻊ آب اﯾــﺮان ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد» .ﺳــﯿﺪ
اﻋﺘﻀﺎدﻣﻘﯿﻤﻰ« اﻓــﺰود :ﻫﯿﭻ ﺣﻤﻠﻪاى ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .وى اداﻣﻪ داد :دﺳﺘﺮﺳــﻰ
داﺧﻠﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب اﯾﺮان ﺑﻪ دادهﻫﺎى اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ

اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻪروزرﺳــﺎﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﻮﻗﺖ از
دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺑﺤــﺮان وزارت ﻧﯿﺮو
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺘﺸــﺎر ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮى
ﮐﺬب اﺳﺖ.

2/900/000/000

35/362/910/107

71/805/461/575
3/550/000/000

207/966/382/363

نوبت اول

شرکت آب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  ،به شرح جدول زیر را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
ردیف

موضوع

شماره مرجع

تضمین (ریال)

1

خرید لوله پلي اتیلن کورتیوپ به قطر
 1400میلیمتر جهت شهرشاهین شهر

شماره سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

400-3- 178/ 2

3.600.000.000

2000001434000021

 -2کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir:انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ 1400/9/3می باشد.
 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 -1-3آدرس :اصفهان ،خیابان شیخ کلینی ،خیابان جابر ابن حیان ،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،
تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
تاریخ
روز
ساعت
عنوان
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
1400/9/10
چهار شنبه
13:00
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه
عضویت در سامانه:
1400/9/20
شنبه
13:00
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
 -1-4مرکز تماس021-41934:
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
1400/9/21
یکشنبه
08:00
زمان بازگشائی پاکتها
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت
سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل  /تامین کننده  /مناقصه گر موجود است.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان:

اﺣﺪاث آراﻣﺴﺘﺎن در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد
ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺮﺷﺎد ﺻﺪر ﻫﺎﺷﻤﻰ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان

news@ naslefarda.net

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﺒﺎﻧﻰ ﺷــﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻓﺮاواﻧﻰ در
ﮐﺎﻟﺒــﺪ اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳــﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻣﺒﺎرك ﺑــﺎ ﺣﻀﻮر زﻫﺮا ﺷــﯿﺨﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ در ﺷﻬﺮ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ روزﻫﺎى ﮐﺎرى
ﺷﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺘﻮن
ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺮو ،ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
آراﻣﺴــﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺷــﻬﺮدار و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺟﻤﻌﻰ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺷﻮد
زﻫﺮا ﺷﯿﺨﻰ در اﺑﺘﺪاى اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﺠﯿﺐ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷــﻢ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وى ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :از ﺑﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻢ ،از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮدار و ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه
اﻟﻬﻰ ﯾﮑﻰ ﯾﮑﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﯿﮕﯿﺮى و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روﯾﮑﺮد ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮدن ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ و درك ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﺮاى ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ آب،
ﻫﻮا ،ورزش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﮐﻼم ﺳﺎده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎرﮔﺬارىﻫﺎى ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﻰ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ دارﻧﺪ
وى در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺷﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوى ﺟﻮاﻧﻰ ،روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﭘﯿﮕﯿﺮىﻫﺎى زﯾﺎد اﯾﺸﺎن ،ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺪردان
ﻣﺴﺌﻮﻻن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻗﺪمﻫﺎى ﺧﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﻣﻰدﻫﺪ و از دلﻫﺎى
ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎز ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن زﯾﺮ درﺧﺖ ﮐﺎج اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺒﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدار ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﺳــﺆال ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮ درﺧﺖ ﮐﺎج ،ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدى و ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻫﻰ ﺳــﺒﺰ ﻧﻤﻰﺷﻮد و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻻن ﺑﻬﺎرﺳــﺘﺎن زﯾﺮ درﺧﺖ ﮐﺎج اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺷــﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ،
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﺮاى ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻰ ﺳﺮخ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
وى اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻰ ﺳﺮخ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردارى ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ از ﺑﻀﺎﻋﺖﻫﺎى
ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺨﻰ در اﺑﺘﺪاى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﻰ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮب و ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﺑﻀﺎﻋﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ...
آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﭼﻄﻮر
ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﺳﺎدهﺗﺮ
ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
روى ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮب ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ وﻟــﻰ در اﺟﺮا
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى زﯾﺎدى دارد.
آنﻫﺎ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻔﺎﻇﻰﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳــﺆالﻫﺎى راهﮔﺸﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﻤﻰروﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻋﺠﯿﺒﻰ در ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﻠﻤﻮس
ﺑﻪ رﯾﺎل و دﻻر دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ
اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎى ﺑﻰاﻫﻤﯿﺖ را ﮐﻨﺎر
ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .ﻋــﺎدت ﺑﻌﺪى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ از ذﻫﻨﻰ ﺷﻔﺎف و رﻫﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﻰﮔﯿﺮد.
 - 3ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ دارد :اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى :در
ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور راﯾﺞ اﺳــﺖ ﮐﻪ »ﺳﺮﺑﺎزان
ﺑﺎﻫﻮش اﻣﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ روى ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸــﻪ و در ﻫــﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘــﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒــﻮه ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﻰاﻫﻤﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﺮﺑﺎزان ﺑﺎﻫﻮش و
ﺳﺨﺖﮐﻮش اﻓﺴﺮان ﺳﺘﺎدى ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻰﺷﮏ »ﺗﻨﺒﻞ« ﮐﺎرﺑﺮد اﺳــﺘﻌﺎرى دارد؛ آنﻫﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﺜﻞ ﻓــﺮدى ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳــﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ«
ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﺎﻧﻪ روى دو ﯾﺎ ﺳــﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاى اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان و زﯾﺮﮐﻰ ﮐﺎﻓﻰ
ﺑﺮاى دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﻠﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ :ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎﯾﺘﺎن را
در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫــﺪاف ﻣﺸــﺨﺺ و ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و رﻓﻊ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﻰ رﻫﺒﺮان و ﺳﺮﮔﺮوهﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را
درﮔﯿﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﯿﺎﺗﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ
ﺑﺮاى ﺧﻠﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻨﻮز از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺧﺎرجﻧﺸــﺪه دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
دﯾﮕﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻫﻮش
و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫــﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع را ﭼﻨﺪان
درك ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻠــﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻨﺼﺮى ﻣﻬﻢ در
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ زﻣﺎن اﺳــﺖ .اﮔــﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎنﺗﺎن را ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ :در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ،
ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺟﺎع داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭼﺴﺒﻨﺪ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻣﺸــﮑﻞ ﯾﺎ
ﺗﻌﻬﺪى ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﻣﺴﺌﻮل آن اﺳﺖ .ﻣﺎ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﭘﺎس ﻣﻰدﻫﯿﻢ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻬﺎم و ﺳﺮدرﮔﻤﻰ
ﻣﻰﺷــﻮﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﻰ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖﻫﺎ
در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﺳــﺖ .دﻻﯾﻞ ﺧﻠــﻖ ﻣﯿﻤﻮن و
ﭘــﺎسدادن آن ﺑــﻪ دﯾﮕــﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻣﻔﺼﻞ
اﺳــﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ .ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ از
ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ )ﭘﺎسدادن ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ( اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرى ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪروﺷــﻨﻰ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪاتﺷﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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»ﺗﺠﺴــﻢﮐﺮدن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ رؤﯾﺎﭘــﺮدازى درﺑﺎره
ﻫﺪف ﮐﻠﻰ در ﺧﻸ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ داﺷﺘﻦ
راﻫﺒﺮد در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزى اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰى
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮى ﺧﻠﻖ ﻣﻰﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﮔﻪ
اﻫﺪاف ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ آﻣﻮزش ،ﯾﮑﻰ از اﻫﺪاف اﯾﻦ
ﺑﻮد» :ﺑﺎزرﺳﻰ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ« .اﯾﻦ ﻫﺪفﮔﺬارى ﺑﺪون
ﺗﺠﺴﻢ اﺳــﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺴــﻢ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻫﺪف
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ» :اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻢﺧﻮاﻧﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷــﻰ ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى روش ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺰارشدﻫﻰ و ﺑﺎزرﺳﻰ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دورهﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه
در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮشﺷــﺪن ﻫﺪف اﺻﻠﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﯾﮑــﻰ از ﻫﺪفﻫــﺎى ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﻧﺒــﺎر ،ﺣﺬف
اﺿﺎﻓﻪﮐﺎرى در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻫﺪفﮔﺬارى ﺑﻬﺘﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﻢ )رﻗﻢ ﺧﺎﺻﻰ را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ( .ﺑﻪﺟﺎى
ﺗﻼش ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺮاى ﺣﺬف اﺿﺎﻓﻪﮐﺎرى ،اﯾﻦﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ اﻫﺮمﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻪ ﯾﮑﻰ
از آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﺎزى ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺰرﮔﻰ ﺗﺠﺴــﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮروز و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮازﮔﺎﻫﻰ ﺳﺆالﻫﺎﯾﻰ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴــﺖ«» ،ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪ دارﯾﻢ«،
»درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪى را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﭘﯿﺶﺑﺮوﯾﻢ«» ،آﯾﺎ دو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎﻫﻢ ﻗﺎﺗﻰ ﻧﮑﺮدﯾﻢ«» ،اﯾﻦ روش
ﭼﻄﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ«.
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ﭘﯿﺶﮐﻨﺸــﻰ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎى اﯾﻨﮑﻪ ﺑــﻪ رﺧﺪادﻫﺎ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﻢ ،ﺑﺮاى در دﺳــﺖﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﺮرﺷﺘﻪ رﺧﺪادﻫﺎ اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞ و آﻣﺎدﮔﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﯿﺶﮐﻨﺶﮔﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آنﻫﺎ اﺑﺎﯾﻰ
از آﺳــﺘﯿﻦﺑﺎﻻزدن و ﮐﺜﯿﻒﮐﺮدن دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻧﺪارﻧــﺪ .آنﻫــﺎ ﺧــﻮد را دﺧﯿــﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻤﮏﺷﺎن را درﯾﻎ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶﮐﻨﺶﮔﺮﻫﺎ
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﺴــﻰ ﺣﻤﺎﯾﺖﺷــﺎن ﻧﮑﻨﺪ ،اوﺿﺎع را
در دﺳﺖ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
آنﻫﺎ دﺳﺖدﺳــﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
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