
اقتصـاد

وزارت صنعــت، معدن و تجارت گــزارش وضع 
رضایت مندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای 
سواری در بازه زمانی تابستان امسال را منتشر کرد. 
براساس این گزارش، در میان شرکت های خودروساز 
و واردکننده خودرو با سهم بازار بیش از یک درصد، 
شرکت جهان نوین آریا با کسب ۷۱۸ امتیاز از ۱۰۰۰ 
امتیاز بیشــترین رضایت مندی مشتریان از فرآیند 
فروش خودروهای ســواری در تابســتان امسال را 

کسب کرده است. 
پس از آن آرین موتور پویا با ۷۱۶ امتیاز در رتبه دوم 

و خودروســازی مدیران با ۷۰۷ امتیاز در رتبه سوم 
رضایت مندی مشتریان قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، شرکت های خودروسازی کارمانیا 
نیز با ۷۰۳ امتیــاز در رتبه چهــارم، ایرتویا با ۶۹۴ 
امتیاز در رتبه پنجم، پرشیا خودرو با ۶۸۶ امتیاز در 
رده ششم، ایران خودرو با ۶۷۵ امتیاز در رتبه هفتم، 
بهمن موتور با ۶۷۰ امتیاز در رتبه هشتم، سایپا با ۶۵۹ 
امتیاز در رتبه نهم، کرمان موتور با ۶۴۴ امتیاز در رتبه 
دهم، پارس خودرو با ۶۴۱ امتیــاز در رتبه یازدهم و 
نگین خودرو با ۵۹۰ امتیــاز در رتبه دوازدهم و آخر 

رضایت مندی مشتریان از فرآیند فروش خودروهای 
سواری در تابستان امسال قرار گرفته اند.

اما در میان شــرکت های عرضه کننــده خودرو 
با ســهم بازار کمتر از یک درصد، آرین موتور تابان با 
۷۳۶ امتیــاز از ۱۰۰۰ امتیاز در رتبه نخســت قرار 
گرفته اســت. اطلس خودرو با ۶۸۸ امتیاز در رتبه 
دوم، گلرنــگ موتور فامیلی بــا ۶۸۶ امتیاز در رتبه 
سوم و مدیا موتورز با ۶۵۶ امتیاز در رتبه چهارم و آخر 

رده بندی قرار گرفته اند.
طبق اعالم شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 

ایران، در این تحقیق از ۸۸ هزار و ۲۶۲ نفر از خریداران 
خودروهای داخلی و وارداتی صفر کیلومتر در تابستان 
امسال مصاحبه و نظرسنجی شــده که حاصل آن 

گزارش مذکور است.
در نظرســنجی میزان رضایت مندی مشتریان از 
فرآیند فروش خودروهای ســواری شــاخص هایی 
همچون »اطالع رســانی و پاسخگویی«، »توجه به 
خواست مشــتری«، »هزینه و زمان صرف شده« و 
»شــرایط تحویل خودرو« مورد بررسی قرار گرفته 

است.

مصرفکنندگانازکدامعرضهکنندگانخودروراضیترند؟
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بازارسکهوطال)قیمتهابهتومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

1413000

1366000

700000

402700

262000

127968

تغييرقيمت

بازارجهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1241.20

15.71

61.94

63.94

تغييرقيمت )دالر(

بازارارز)قیمتهابهتومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

4220

5036

5811

1167

3558.9

4183.2

4741.7

969.1

-

تغییرنرخبرابريارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1733

1.3348

3.6737

شهروند| عوارض خروج از ایران سنگین است! اگر 
رقم ۷۵ هزار تومانی فعلــی را در نظر بگیریم عوارض 
خروج از ایران چیزی بیشتر از ۳ برابر سایر کشورهاست 
و حاال دولت پیشنهاد کرده است این میزان عوارض تا 
۲۰ برابر کشورهای دیگر باال برود! اعضای کمیسیون 
گردشــگری اتاق بازرگانی عوارض معمول خروج از 
سایر کشــورها را تنها ۵ دالر می دانند و معتقدند این 
سیاست گذاری ایران یک رفتار ضد توریست است و 
عوایدش تنها به جیب سازمان میراث فرهنگی می رود. 
آنها معتقدند این موضــوع ماجرای انحصار خودرو در 
بازار ایران را تکرار می کند که نه تنها باعث رشد صنعت 
گردشگری نمی شــود که منجر به فساد و درجا زدن 
این صنعت در ایران می شود. حاال دولت در شرایطی 
عوارض سنگینی برای خروج از کشــور اعمال کرده 
اســت که فعاالن این صنعت با اشاره به رقم عجیب و 
غریب ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دالری قاچاق کاال می گویند 
دولت می تواند به جای زیر فشــار قرار دادن مسافران 
ایرانی و سنگ اندازی برای گردشگران خارجی قاچاق 
کاال را مهار کند و عواید قابل توجه ناشی از درآمدهای 
گمرکی را برای رونق صنعت گردشــگری اختصاص 

دهد. 
احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق ایران با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور 
پاک کردن صورت مساله است، به »شهروند« می گوید: 
عواقب این تصمیم و تاثیر آن کاهش تعداد گردشگران 
خارجی اســت. به گفته محمد امیر زاده نایب رئیس 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن 
تهران ، ورود هر گردشــگر ۴ شــغل ایجاد می شود. 
بی تردید چنیــن ظرفیتی برای کشــوری همچون 
ایران نرخ بیــکاری در آن ۱۲.۶ درصد اعالم شــده و 
گفته می شود ظرف  ۳ ســال آینده یک میلیون فارغ 

التحصیل وارد بازار کار خواهند شد .
هر چنــد که خبر افزایــش عوارض خــروج برای 
مسافران ایرانی که قصد سفر به خارج را دارند عجیب 
و ناراحت کننده اســت، اما در مقابــل به گفته رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور این اتفاق ۱۶۰ میلیارد تومان درآمدزایی را برای 
این سازمان به همراه خواهد داشت و به همین دلیل 
برخی معتقدند که دلیلی اصلی این تحول قیمتی در 
عوارض خروج از کشور در  ســال آینده، تنها افزایش 
درآمد سازمان میراث فرهنگی است و هیچ تأثیری در 

رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
محمد امیرزاده با اشاره به باالبودن قیمت خدمات 
گردشــگری و هتلداری در ایران گفــت: از طرفی در 
ایران هتل های چهار و پنج ســتاره کــه اغلب مورد 
توجه گردشگران خارجی اســت، در تعداد استاندارد 
و متناســب با این گردشــگران وجود ندارد. در کنار 
هتل هــا برخی گردشــگران خارجی بــه بوم گردی 
عالقه مند هستند و خانه های سنتی را که به اقامتگاه 
تبدیل شــده اند به مکان های لوکس و مدرن ترجیح 
می دهند. ما شاهد چنین اقامتگاه هایی در شهرهایی 
مانند اصفهان، یزد و کاشان هستیم که اتفاقا با استقبال 
خوبی هم مواجه می شــوند. با این حال متاسفانه در 
مواردی شاهدیم که سوءاستفاده هایی از سوی مالکان 
و مدیران این اقامتگاه ها صورت می گیرد؛ به این معنا 
که قیمت این هتل ها بسیار باال بوده و در نتیجه موجب 

ایجاد ذهنیت منفی از سوی متقاضیان می شود. 
این فعال اقتصادی معتقد است که نباید سعی کنیم 
با ایجاد انحصار، صنعت گردشگردی را هم به عاقبت 
خودروســازی دچار کنیم. بر اســاس هدف گذاری 
صورت گرفته قرار اســت که تا  ســال ۱۴۰۴ حدود 
۲۰ میلیون گردشگر خارجی به ایران سرازیر شوند و در 

پی آن ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد شود؛ بی شک این 
آمار جز با ایجاد فضای رقابتی محقق نمی شود.

عوارضخروجدرسایرکشورهاچقدراست؟
حاال در شرایطی در الیحه بودجه ۹۷، دولت افزایش 
عوارض خروج مسافر از ۷۵ هزار تومان را به ۲۲۰ هزار 
تومان )حــدود ۵۲.۵ دالر با احتســاب دالر ۴۲۰۰ 
تومانی( در سفر اول و ۳۳۰ هزار تومان )۷۸.۵ دالر( در 
سفر دوم و سفر سوم، ۴۴۰ هزار تومان )۱۰۴.۷ دالر( 
در نظر گرفته است که رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی ایران می گوید: در بســیاری از کشورها 
عوارض خروج مسافر ۵ دالر تعیین می شود؛ به عنوان 
مثال هزینه عوارض خروج در کشور مصر ۵ دالر، چین 
۱۶ دالر، اتریش در مسیرهای کوتاه، متوسط و بلند به 

ترتیب ۸، ۱۷ و ۳۹ دالر است.
اصغری قاجاری که معتقد اســت تعیین عوارض 
پلکانی از پدیده نوظهور مختص اقتصاد ایران اســت، 
تأکید کرد: خروج ایرانی ها از کشور به قصد گردشگری 
به خودی خود امری ناصواب به حســاب نمی آید که 
هر ایرانی می تواند به  عنوان ســفیر فرهنگی در خارج 
از کشور مطرح باشــد و خود به ابزاری برای تبلیغات 
در راستای آشنایی دیگر کشورها با فرهنگ ایرانی ها 
تبدیل شود و وسیله ای برای جذب گردشگر خارجی 

به کشور باشد.
مگرچنددرصدازسفرهایخارجیآنتالیایی

هستند؟
نایب رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی 
تهران گفت: ســالیانه بین یک و نیم تا دو میلیون نفر 
از فرودگاه امام خارج می شــوند کــه بخش کمی از 
آنها مسافران تفریحی هستند و بیشتر آنها تاجران و 
بازرگانانی هستند که برای صادرات، ارتباط گیری یا 
انجام امور خدماتی از کشور خارج می شوند. دولت نباید 
فقط صرفا این نگاه را داشته باشــد که این افراد برای 

تفریح می روند.
او ادامه داد: موافقان این طرح می گویند آنهایی که 

آنتالیا می روند، آن جا خرج می کنند، این عوارض را نیز 
بپردازند مگر چند درصد مسافران ما آنتالیایی هستند؟ 
دولت اگر به دنبال کسب درآمد است باید راهکارهای 

دیگری پیدا کند.
نجفی افزود: ما سالیانه ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دالر قاچاق 
کاال داریم که دولت را از دریافت حقوق گمرکی محروم 
می کند. ضمن این که به اقتصاد و تولید کشور ضربه زده 
و سبب اخالل در بازار می شــود؛ دولت جلوی اینها را 

بگیرد و برای خود درآمدزایی کند.
ایرانیهاچقدربهترکیهسفرمیکنند؟

آمار سفرهای ایرانیان به ترکیه که در ۶ ماه نخست  
ســال ۲۰۱۷ به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، 
همچنان به مســیر صعودی خود ادامــه می دهد. بر 
اساس جدیدترین گزارش وزارت گردشگری ترکیه، 
تعداد ایرانیان ســفرکرده به ترکیه در نخستین ماه 
مقارن با تابستان، یعنی ژوئیه )بازه بین دهه اول تیر تا 
دهه اول مرداد امسال( به حدود ۲۵۴ هزار نفر رسید و 
از این نظر در رتبه پنجم پس از روسیه، آلمان، بریتانیا 
و گرجستان قرار گرفت. با احتســاب این آمار جدید، 
تعداد گردشــگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه در ۷ 
ماه نخست ســال جاری میالدی از مرز یک میلیون و 
۲۶۰ هزار نفر گذشت و پیش بینی ها در مورد رسیدن 
این تعداد به ۲ میلیون نفر در امســال را تقویت کرد. با 
احتساب ۷ ماه ســال، ایران پس از روســیه، آلمان و 
گرجستان و باالتر از بلغارستان در رتبه چهارم مبادی 

برتر گردشگرفرست به ترکیه قرار گرفته است.
سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی

اما در حالی رئیس کمیســیون گردشــگری اتاق 
بازرگانی ایران معتقد است که افزایش عوارض خروج 
مســافر به تضعیف صنعت توریســم و کاهش تعداد 
گردشــگران خارجی در ایران می  انجامد، بسیاری از 
کشور ها در حال توسعه سعی کرده اند تا از گردشگری 
در رشــد اقتصادی خود بهره بگیرند. این کشــورها 
به درســتی نقش مهم گردشــگری در بزرگترشدن 

اقتصاد، اشتغالزایی و خروج از رکود را دریافته اند.
در این میان، ایران نیز طی چهار  سال اخیر توانسته 
با رشدی قابل مالحظه، گردشگری را در زمره صنایع 
رو به رشد خود معرفی کند. بر اساس آمارهای جهانی 
سهم مستقیم گردشــگری در تولید ناخالص داخلی 
ایران در  ســال ۲۰۱۶ به ۹ /۱۱ میلیارد دالر رسید که 
رقمی در حدود ۹ /۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
را تشکیل می دهد. این ارقام البته در اشتغال نیز سهم 
خاص خود را دارند. در  ســال ۲۰۱۶ حدود ۵ /۶ درصد 
کل اشتغال ایران را مشاغلی تشکیل می دادند که به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری مربوط 
بودند؛ رقمی حدود یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر. 

۱۰کشوربرترگزارشرقابتپذیری
بر اســاس گزارش۲۰۱۷ مجمــع جهانی اقتصاد، 
کشور اســپانیا برای دومین بار، رتبه اول را در شاخص 
رقابت پذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص داده 
اســت. پس از آن به ترتیب کشورهای فرانسه، آلمان، 
ژاپن، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، ایتالیا، 
کانادا و هلند به ترتیب رتبه های دوم تا دهم شاخص 
رقابت پذیری ســفر و گردشگری را به خود اختصاص 
داده اند. در این میــان اروپا -با دارا بودن ۶ کشــور از 
میان ۱۰ کشور برتر این شاخص- بار دیگر منطقه ای 
با بیشترین اقتصادهای رقابت پذیر و باالترین سطح 
متوسط رقابت پذیری منطقه ای اســت. با این حال 
منطقه آسیا - اقیانوســیه به عنوان بهبودیافته ترین 

منطقه در بین مناطق مختلف ظهور کرده است. 
با توجه به اهمیت بررســی منطقــه ای در حوزه 
گردشــگری، بخش هایی از این گزارش به بررســی 
عملکرد کشورها در پنج گروه منطقه ای اروپا و اوراسیا، 
آمریکا، آسیا - اقیانوســیه، خاورمیانه و شمال آفریقا، 
جنوب صحرای آفریقا می پردازد. برای هر کدام از این 
مناطق عملکرد چند کشور بررسی شده تا مشخص 
شــود که چگونه نتایج گزارش منطقه ای می تواند در 

یک سطح ملی تفسیر شود.
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سایر بازارها

بورس به ارتفاع 93 هزار واحدی 
رسید 

شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
سرمایه ۶۵۴ واحد رشد داشت و به ارتفاع ۹۳هزار 
واحد صعود کرد. در جریان دادوســتدهای دیروز 
بازار ســرمایه تعداد ۱۷۴۹میلیون ســهم و حق  
تقدم به ارزش ۴۶۸میلیارد تومان در ۹۱هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 
۶۵۴ واحدی در ارتفاع ۹۳هــزار و ۲۸۳ واحد قرار 
گرفت.شــاخص های اصلی بازار سرمایه هم روند 
مثبتی را پشت سر گذاشتند، به طوری که شاخص 
قیمت )وزنی- ارزشی( ۲۰۹ واحد، کل )هموزن( 
۱۱ واحد، قیمت )هموزن( ۸ واحد، آزاد شناور ۵۳۷ 
واحد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۴۹۷ 
و ۱۲۲۳ واحد رشد کردند.براساس این گزارش؛ در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۰۶میلیون 
ورقه به ارزش ۴۱۱میلیارد تومان در ۵۱هزار نوبت، 
آیفکس ۱۱.۵ واحد رشــد کرد و در ارتفاع ۱۰۴۲ 

واحد قرار گرفت.

 خرید خانه در تهران
 با کمتر از ۷۰ میلیون تومان

مروری بر معامالت انجام شده در هفته های اخیر 
نشان می دهد هنوز خانه های کمتر از ۰۷ میلیون 
تومان در تهران وجود دارد که اغلب در جنوب غرب 
تهران قرار دارند. از ابتدای مهرماه تا روز ۸۱ آذرماه  
سال جاری ۱۸ مورد خانه کمتر از ۰۷ میلیون تومان 
در تهران فروخته شده است. اغلب این خانه ها دارای 
سن بیش از ۰۲ سال و مســاحت کمتر از ۰۵متر 
هســتند که در جنوب و جنوب غرب پایتخت قرار 
دارند. بعد از آن که آبان ماه ۵۹۳۱ فروش واحدهای 
کمتر از ۵ ســال ســاخت ۴.۱ درصد نســبت به 
 ســال ۴۹۳۱ کاهش یافت، در آبان ماه امسال نیز 
شاهد افت سهم  درصد واحدهای نوســاز در بازار 
خریدوفروش مسکن شهر تهران بودیم؛ به طوری که 
سهم واحدهای کمتر از ۵ سال کاهش ۵ درصدی را 

نسبت به ماه مشابه  سال قبل تجربه کرد.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

احتمال افزایش قیمت شیر قوت گرفت 
تعیین قیمت جدید این سه فرآورده در ستاد 
تنظیم بازار، در نوبت دستور جلسه قرار گرفته و 
بعد از تصمیم گیری درباره آن، ابالغ خواهد شد. 
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی از تقاضای 
دامداران برای افزایش نرخ خرید شیرخام توسط 
کارخانجات خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار در 
مورد قیمت سه فرآورده لبنی تصمیم می گیرد. 
او درباره افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار و 
این که آیا در پی این مسأله، قیمت خرید شیرخام 
توسط کارخانجات لبنی افزایش خواهد یافت؟ 
گفت: دامــداران چنین تقاضایی داشــته اند و 
سازمان حمایت نیز از آنان ارایه مستندات کرده 

است.

اجازه گرانفروشی نمی دهیم 
مهر|محمــود نوابی معــاون وزیر صنعت از 
تنظیم شناســنامه وضع کاالهای اساسی خبر 
داد و گفت: اجازه گرانفروشی کاالهای اساسی 
داده نمی شود و بازار این کاالها به صورت مرتب، 
رصد خواهد شد. به گفته او، رصد روند تغییرات 
قیمت و توزیع محصوالت غذایی و کشــاورزی، 
فلزی و غیرفلزی به ویژه کاالهای مشمول اولویت 
اول مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها ازجمله 
گندم، آرد، نان، قندوشکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، 
روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای 
اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پرمصرف 
)شــیر، پنیر، ماســت(، انواع کاالهای یارانه ای 
)حسب ضرورت و اعالم کارگروه تنظیم بازار( در 

سطح کشور به صورت مرتب صورت می گیرد. 

سایپا سایت فروش سراتو را بست
فارس|گروه سایپا درحالی به یکباره اقدام به 
بستن سایت فروش سراتو کرده که بحث هایی 
مبنی بــر احتمال افزایش قیمــت ۱۰ میلیون 
تومانی این خودرو مطرح است. این در شرایطی 
اســت که ســایپا اخیرا قیمت این خــودرو را 
۵ میلیون تومان افزایش داده اســت. مدیر یکی 
از نمایندگی های سایپا با بیان این که سایپا ماه 
گذشته قیمت سراتو را حدود ۵ میلیون تومان 
افزایش داد و به ۱۰۴ میلیون تومان رساند، افزود: 
سایت فروش این خودرو از روز پنجشنبه هفته 
قبل بسته شده و صحبت هایی مبنی بر افزایش 
قیمت ۱۰ یا ۱۳ میلیــون تومانی این محصول 

مطرح است.

ویترین خانواده
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خانههایکمتراز۷۰میلیونتوماندرتهران
براساسمعامالتمهرماهتاآذرماه۹۶

قيمت)تومان( محله و متراژ

50 ميليون  سلسبيل، 44متر و 25 سال ساخت 

65 ميليون  بهمنيار، 37متر و 11 سال ساخت 

69 ميليون  کارون، 27متر و 16 سال ساخت 

65ميليون کارون، 38متر و 17 سال ساخت

45 ميليون  قلمستان- 36متر و 46 سال ساخت 

45 ميليون  بيسيم- 30متر، 46 سال ساخت 

62 ميليون  صفا- منطقه 13، 31متر و 20 سال ساخت 

67 ميليون  بريانك، 29 متر و 20 سال ساخت

55 ميليون  جواديه، 29متر و 20 سال ساخت 

63 ميليون  آهنگران-  57متر و 26 سال ساخت

70 ميليون  راه آهن، 38متر و 14 سال ساخت 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: عدم بارندگی مناســب در فصــل پاییز می تواند 
بحران کم آبی را در اصفهان تشــدید نمایــد بنابراین 
مدیریت مصرف تنها راه غلبه بــر تنش آبی در اصفهان 
است. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس هاشم 
امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف و کاهش آب بدون 
درآمــد از جمله راهکارهــای غلبه بر بحــران کم آبی 
است عنوان کرد: در سالهای اخیر شــرکت آبفا استان 
اصفهان توانست با تدابیری که در زمینه های فرهنگی، 
فنی و مهندسی اعمال نمود توانست مصرف سرانه آب 
در اصفهان را نسبت به میانگین کشــور پایین آورد به 
طوریکه هم اکنون مصرف سرانه آب خانگی در اصفهان 
حدود ۱۵۰ لیتر در شبانه روز شــده است که این رقم 
نسبت به میانگین کشور کمتر است این در حالیست که 
ســرانه مصرف آب در افق طرح سال ۱۴۰۰ در اصفهان 
به ۱۱۵ لیتر به ازای هر نفر در طول شــبانه روز درنظر 
گرفته شده اســت. وی نصب لوازم کاهنده مصرف آب 
را از جمله دیگر راههای مدیریت مصرف آب برشــمرد 
خاطرنشان ســاخت: نصب لوازم کاهنده مصرف آب به 
ویژه در اماکــن عمومی، ارگان ها، ســازمانها، هتل ها، 
مراکز درمانی، مراکز آموزشــی و دستگاههای نظامی 
بسیار ضروری اســت این درحالیســت که طبق ابالغ 
استانداری در بهمن ماه ســال ۹۳ در تمامی ارگان ها، 
مراکز آموزشــی از جمله دانشــگاهها و مدارس، مراکز 
نظامــی، مراکز درمانی ملــزم به نصب لــوازم کاهنده 

مصرف آب و نصب مخزن استراتژیک آب شدند.
مهندس امینی بــه تأثیر لوازم کاهنــده در کاهش 
مصرف آب اشــاره کــرد و تصریح نمــود: طبق اجرای 
پایلــوت تحقیقاتی از ۲۶ مشــترک خانگی در شــهر 
اصفهان کــه در آن طرح تمام لــوازم آب پخش داخلی 
با لوازم کاهنــده مصرف آب تعویض شــد مصرف آب 
این مشــترکین حدود ۱۰ الی ۴۵ درصد کاهش یافت 
به گونه ای که می توان گفت به طور متوسط کاهش ۳۰ 

درصدی مصرف آب را به همراه داشت.

مدیرعاملشرکتآبفااستاناصفهاناعالمکرد:
مدیریتمصرفتنهاراهغلبهبرتنش

آبیاصفهاناست

شهرستان

نوبرانه

مهر|به تازگی آکواریومی ســاخته شــده که با 
تبدیل نیترات موجود در فضله ماهی آب را پاکسازی 
می کند و گیاه نیز پرورش می دهد. اســتارت آپی به 
نــام Aqua Design Innovations در  ســال 
۲۰۱۳ یک آکواریوم خانگی کم هزینه با قابلیت های 
فیلترینگ طبیعی آب ساخت. این شرکت هم اکنون 
آکواریوم جدیدی به نام EcoQube ساخته که با 
استفاده از سیستم های فیلترینگ آکواپونیک به رشد 
گیاهان کمک می کند و همزمــان مخزن آکواریوم 
را تمیز نگه می دارد. سیســتم های آکواپونیک در 
حقیقت ترکیب پرورش آبزیان با کشت گیاهان در 
آب است.در هرحال در این آکواریوم برای پاکسازی 
و حفظ شــفافیت آب از رابطه میان ماهی و گیاهان 
استفاده شده اســت.گفتنی است؛ غلظت آمونیاک 

فضله ای که ماهی تولید می کند، بسیار زیاد است. این 
آمونیاک به وسیله باکتری موجود در آب به نیترات 
تبدیل می شــود و به وسیله گیاهان فیلتر می شود. 
به عبارت دیگر، گیاهان نیترات را به عنوان سوخت 
جذب می کننــد. در این میان آب بــدون آمونیاک 
و کامال شــفاف به تانک آکواریــوم برمی گردد. این 

آکواریوم جدید گنجایش ۱۱.۳۵ لیتر آب دارد.

آکواریومی که گیاه پرورش می دهد
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