
داده ها نشــان داد که قیمت های مصرف کننده 
روســیه برای نهمین هفته متوالی کاهش یافت 
که دلیل آن کاهش فصلی قیمت میوه و سبزی، 
کاهش تقاضای مصرف کننده و تقویت روبل در 

چند ماه گذشته است.
 Rosstat به گزارش ایسنا، سرویس آمار فدرال
روز چهارشــنبه اعالم کرد که شــاخص قیمت 
مصرف کننده در هفته منتهی به ۵ سپتامبر پس 
از کاهش ۰.۱۶ درصدی یــک هفته قبل، ۰.۱۳ 
درصد کاهش یافت. وزارت اقتصاد گفت که تورم 
ساالنه تا ۵ سپتامبر از ۱۴.۳۱ درصد در هفته قبل 

به ۱۴.۰۸ درصد کاهش یافت. الگوی تورم ممکن 
اســت راه را برای کاهش نرخ بهره کلیدی بانک 
مرکزی در هفته آینده باز کند. نظرسنجی رویترز 
از اقتصاددانــان پیش بینی کرد که بانک مرکزی 
نرخ بهره خود را از ۸ درصد در جلسه ۱۶ سپتامبر 

به ۷.۵ درصد کاهش خواهد داد.
علیرغم کاهــش تدریجی اخیر شــاخص بهای 
مصرف کننده، قیمــت کاالهــا از ۲۴ فوریه که 
روســیه ۱۰ها هزار نیروی نظامی را به اوکراین 

فرستاد، افزایش یافته است.
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه روز 

چهارشــنبه گفت انتظار می رود تورم امسال به 
۱۲ درصد برســد. تورم باال سالهاســت که یکی 
از نگرانی های اصلــی خانوارها بوده اســت زیرا 
قدرت مخــارج و اســتانداردهای زندگی آنها را 
کاهش می دهد و امسال با رکود در اقتصاد تشدید 

خواهد شد.
به نقل از رویترز، پوتین گفت که اقتصاد در سال 
جاری حدود دو درصد کوچک می شود که انقباض 
سطحی تر از آنچه قبال تصور می شد، خواهد بود 
زیرا روسیه بر بدترین تاثیر تحریم های غرب غلبه 

کرده است.

رئیس هیات مدیــره انجمن صنفــی گاوداران 
گفت: صادرات دام آزاد شــده اما تعرفه صادرات 

سنگین است.
سید احمد مقدســی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه صــادرات دام آزاد شــده اما تعرفه 
صادرات سنگین اســت، اظهار داشت: عوارض 
صادراتــی برای هــر کیلوگــرم دام ســنگین 
۱۶ هــزار و ۵۰۰ تومان اســت که رقــم باالیی 
 اســت و امکان رقابت در بازارهــای جهانی را از 

ما گرفته است.
وی اضافه کــرد: چون ایــن تعرفــه در بودجه 

ذکــر شــده امــکان حــذف آن وجود نــدارد 
و بایــد در ســران ســه قــوه مطــرح و آنجــا 
 بررســی شــود که امیدوار هســتیم این اتفاق

 بیفتد.
مقدســی با اشــاره به اینکــه به همیــن دلیل 
تاکنون صــادرات انجام نشــده اســت، اضافه 
کــرد: بــا این حــال مــا در حــال مذاکــره با 
خریداران خارجی هســتیم امــا اعمال عوارض 
 صادراتــی، باعــث شــده قیمــت مــا رقابتی

 نباشد.
وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال 

افزایش نرخ شــیرخان نیز گفــت: بنا بر تصمیم 
مســئوالن و همانطور که قباًل هم اعالم شــده، 
قیمــت محصــوالت اساســی تا ۳۱ شــهریور 
تغییر نمی کند و بعد از این تاریخ نیز مشــخص 
 نیســت که چه اتفاقــی برای قیمت شــیرخام 

رخ دهد.
مقدســی ادامــه داد: بــا ایــن حــال قیمت 
گوشــت قرمــز حتمــاً بایــد تغییر کنــد چرا 
که هم اکنــون نیــز تولیدکننــدگان در زیان 
 هســتند که بعد از ۳۱ شــهریورماه، این مسأله 

را پیگیری می کنیم.

در پی اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت قرعه کشی سومین 
فروش یکپارچه خودروها به طرح جایگزینی خودروهای 
فرسوده رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
سن فرســودگی را حدوداً ۱۵ ســال دانست و گفت: 
خودروهای سال ۱۳۸۵ به قبل مشــمول این طرح 
خواهند شد. به گزارش ایسنا، به دنبال آنکه طبق بند 
ف تبصره ۷ قانون بودجه امسال که بایستی ۱۰ درصد از 
ظرفیت خودروهایی که مشمول قرعه کشی می شوند، 
برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مورد استفاده 
قرار گیرند؛ بنابراین در سومین طرح فروش یکپارچه 
خودروها که از روز گذشته )چهارشنبه( آغاز شده؛ با 
توجه به اینکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، 
این اتفاق نیفتاده بود، این بــار ۲۰ درصد از ظرفیت 
خودروهای مشمول قرعه کشی، به طرح جایگزینی 

خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کرده است. بر این 
اســاس افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند، 
می توانند در این مرحله از فروش یکپارچه خودروها، 
ثبت نام کنند؛ چنانچه بر اســاس کد ثبت نامی که از 
ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت استعالم خواهد شد، 
خودرو فرسوده وجود داشته باشــد، به شرط اسقاط 
خودرو ظرف دو ماه آینده و ارائه گواهی اسقاط توسط 
مالک خودروی فرسوده، خودروی مورد تقاضا، قابل 
تحویل خواهد بود )البته به شرط برنده شدن(. به دنبال 
این موضوع برای بسیاری از مردم و متقاضیان این سوال 
ایجاد شد که معیار فرسودگی خودروها چیست؟ در 
حقیقت برای مردم این ابهام وجود داشــت که  از چه 
سنی به بعد خودروها فرســوده اطالق خواهند شد تا 

مشمول این طرح باشند؟  

سن فرسودگی حدوداً ١۵ سال؛ خودروهای 
سال ١٣٨۵ به قبل

در پاسخ به این سواالت محمود مشهدی شریف- رئیس 
انجمن مراکز اســقاط و بازیافت خودرو،  در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: معیار سایت ستاد مدیریت حمل ونقل 
سوخت کشور است. در حقیقت هر خودروهایی که با تایید 
این ستاد فرسوده شناخته شود، مشمول این طرح خواهد 
بود.  وی افزود: ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت نیز بر 
اساس فایل پاالیشی که راهور ناجا در اختیار آن ها قرار داده 
است،  خودروهای فرسوده را مشخص می کنند؛ به عبارتی 
در این فایل دقیقاً خودروهایی که به ســن فرســودگی 
رسیده اند، مشخص شده است. رئیس انجمن مراکز اسقاط 
و بازیافت خودرو، تاکید کرد: دارندگان خودروهای تا سال 

۱۳۸۵ می توانند اقدام به ثبت نام در این طرح کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
اتهامات بی پایه و اساس شورای امنیت ملی آمریکا و 
وزارت خارجه بریتانیا علیه جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص حمله سایبری ادعایی به آلبانی را مردود 
خوانده و بشدت محکوم کرد.  به گزارش ایسنا، ناصر 
کنعانی در این خصوص خاطرنشان ساخت: آمریکا 
و انگلیس کــه پیش از این در برابــر حمالت متعدد 

ســایبری علیه زیرســاخت های جمهوری اسالمی 
ایران، حتی علیه تاسیسات هسته ای، سکوت اختیار 
کرده و حتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نوع 
اقدامات حمایت کرده بودند، فاقد هر گونه وجاهت در 
 وارد کردن اینگونه اتهامات علیه جمهوری اســالمی
 ایران هستند. ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
هشدار نســبت به هرگونه ماجراجوئی سیاسی علیه 

کشورمان با این بهانه های مضحک و با تاکید بر آمادگی 
کامل کشورمان برای مقابله قاطع و فوری و پشیمان 
کننده با هرگونه دسیســه احتمالی افزود: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان کشوری که بارها مورد حمالت 
ســایبری قرار گرفته، بخش مهمــی از تالش های 
مســئوالنه بین المللی در مقابله بــا تهدید حمالت 

سایبری است.

ذخایر ارزی چین به پایین ترین حد چهار سال اخیر 
رسید. به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، بر اساس 
داده های منتشر شده توســط بانک مرکزی چین، 
ذخایر ارزی چین در ماه آگوســت برای دومین ماه 
متوالی کاهــش یافت و به پایین تریــن حد در چهار 

ســال اخیر رســید. ذخایــر ارزی دومیــن اقتصاد 
بزرگ جهان بــا ۴۹.۲ میلیارد دالر کاهش نســبت 
به جوالی بــه ۳.۰۵۵ تریلیــون دالر رســید. این 
 رقم ضعیف تــر از پیش بینی بــازار ۳.۰۷۹ تریلیون 

دالر بود.

در اکتبر ۲۰۱۸ رقم مذکور ۳.۰۵ تریلیون دالر ثبت 
شده است. در همین حال، ذخایر طالی چین در پایان 
ماه گذشته به ۱۰۷.۴۹ میلیارد دالر کاهش یافت که 
نسبت به رقم ۱۰۹.۸۴ میلیارد دالر در جوالی، کاهش 

داشته است.

با وجود کاهش ۶۰ درصدی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ 
همچنان ۴۷ درصد دارندگان از معامالت بیت کوین سود کسب 

می کنند.
به گزارش ایســنا به نقــل از کریپتو، ســهم قابل توجهی از 
سرمایه گذاران بیت کوین در حالی که قیمت این ارز دیجیتال 
پرچم دار همچنان پایین تر از سطح حیاتی ۲۰ هزار دالر اصالح 
می شود، زیان هایی را به ثبت رسانده اند اما با وجود اینکه برخی 
سرمایه گذاران از درد ناشــی از سقوط مداوم در رنج هستنند، 
داده ها نشان می دهد که سهم بزرگی از دارندگان هنوز در سود 

بسر می برند.

در این راستا، داده های TipRanks نشان می دهد که تا هفتم 
سپتامبر، ۴۷ درصد از دارندگان بیت کوین با قیمت فعلی سود 

در حالی که اکثریت )۵۲ درصد( ضرر می کنند.
با توجه به اینکه بیت کوین در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹.۹۵ درصد 
اصالح شده است، می توان تعداد دارندگان سود را قابل  توجه 
دانســت. در عین حال، بیت کوین تقریباً با ۷۰ درصد از ارزش 
تاریخی حدود ۶۸ هزار دالر اواخر سال ۲۰۲۱ معامله می شود.

این دارایی همچنان پایین تر از ۲۰ هزار دالر را از دســت داده 
است و طبق داده های کوین مارکت کپ در ۲۴ ساعت گذشته 
با افت تقریباً پنج درصدی به قیمت ۱۸ هزار و ۷۰۰ دالر معامله 

شد. بر اســاس فروش مداوم بیت کوین، تعداد دارندگان سود 
به طور بالقوه سرمایه گذاران اولیه در این ارز دیجیتال هستند. 
عالوه بر این، از این سناریو پشــتیبانی می کند که بیت کوین 

دارایی سرمایه گذاری بلندمدت بهتری بوده است.
دارایی دیجیتال در مقایسه با دارایی های سرمایه گذاری سنتی 
مانند سهام نیز به عنوان سرمایه گذاری بهتر ظاهر شده است 
و در ۶ سپتامبر، بیت کوین به طور متوسط   ۵۴۹.۳۵ درصد در 
بازگشت سرمایه در مقایسه با سهام پنج بانک بزرگ در طول 

پنج سال ثبت کرد.
وضعیت سرمایه گذاری کوتاه مدت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ 

مورد آزمایش قرار گرفته است و این ارز دیجیتال در یک محیط 
تورم باال عمل می کند که مشخصه آن سیاست های سختگیرانه 
فدرال رزرو مانند افزایش نرخ بهره است این وضعیت باعث شد 
که بیت کوین بدترین بازده ســه ماهه خود را در بیش از یک 
دهه در طول سه ماهه دوم ســال ۲۰۲۲ با زیان ۵۶ درصدی 

ثبت کند.
پس از آخریــن حرکت قیمت، تعداد کیــف پول های زیان ده 
احتماالً در روزهای آینده بیشــتر خواهد شــد. بازار ارزهای 
دیجیتال پــس از عبور بیت کوین از ســطح ۲۰ هــزار دالر، 

اصالحات احتمالی بیشتری را پیش بینی کرده است.

با این حال، با توجه به اینکــه دارایی های دیگری مانند اتریوم 
)ETH( در حال ثبت سود هستند، نظارت بر نحوه نمایش قیمت 
جالب خواهد بود. در این راستا، مایکل ون د پوپ، کارشناس 
معامالت ارزهای دیجیتال معتقد است که بازار در حال حرکت 
به سمت باالست اما بیت کوین به عنوان یک مانع عمل می کند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال حاضر 
۹۷۶.۲۱ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۴.۶۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۷.۷۳ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک 

روز ۰.۵۷ درصد کاهش داشته است.

بی وای دی)BYD(چین کارخانه تولید خودروهای برقی 
را در تایلند راه اندازی می کند.

به گزارش ایسنا، شرکت خودروسازی چینی خودروهای 
برقی بی وای دی امروز پنجشنبه اعالم کرد که تاسیساتی 
را در تایلند راه اندازی می کند تا از سال ۲۰۲۴ تولید ۱۵۰ 

هزار خودروی سواری در سال را آغاز کند که عمدتاً برای 
صادرات به آسیای جنوب شرقی و اروپا خواهد بود.

به نقل از رویتــرز، بی وای دی در بیانیه ای مشــترک با 
شرکت توســعه صنعتی تایلند؛ WHA اعالم کرد که 
قرارداد خرید ۹۶ هکتار زمین برای این کارخانه امضا شده 

است. کارخانه تایلند اولین تولیدکننده خودروهای برقی 
چینی در جنوب شرقی آسیا خواهد بود.

تایلند قصــد دارد تا تولید خودروهــای برقی محلی را 
افزایش دهد تا به حداقل ۳۰ درصد از کل تولید خودرو 

تا سال ۲۰۳۰ برسد.

صادرات دام آزاد شده اما تعرفه آن سنگین استاقتصاد روسیه پیروز شده است؟

کدام خودروها فرسوده محسوب می شوند؟ پاسخ تهران به ادعاهای آمریکا و انگلیس در مورد نقش ایران در حمله سایبری ادعایی به آلبانی

ذخایر ارزی دومین اقتصاد جهان سقوط کرد

دارندگان بیت کوین سود می کنند؟

۳۰ درصد تولید خودرو از آن تایلند خواهد شد؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2577| شنبه  19  شهریورماه  1401 |  13 صفر 1444 | 10 سپتامبر  2022 |  8 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 قیمت پایه، 304  میلیون تومان

گزارش اخیر مدیرکل 
آژانس هیچ نکته 
جدیدی ندارد

شاهین وارد بورس شد

جزئیات چهار مدل 
جدید آیفون ١۴ اپل

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دلیل امتناع 
بانک ها از وام دهی

سرانه شعب بانکی در کشور 
بسیار زیاد اســت. در حال 
حاضر باالی ۲۰ هزار شعبه 
بانکی در سراسر کشور داریم. 
این میزان شعبه نسبت به کشورهای خارجی بسیار 
زیاد است. به همین دلیل ادغامی در بحث بانکها 
اتفاق افتاد و موسسات مالی با بانکها ادغام شدند. 
اما تعدد شعب بانکی همچنان پابرجاست. به عنوان 
مثال بسیاری از موسســات مالی و بانکی در بانک 
سپه ادغام شدند که شعب آنها همچنان مشغول 

فعالیت هستند...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

2متن کامل  د ر صفحه ۴

٣

استان های  رکورددار 
چک برگشتی

زنگ خطر 
کمبود  کادر درمان 

چرا بانکها از پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی  سر  باز می زنند؟

اجحاف  بانک ها  در حق  تولید
صفحه۴

صفحه2

انتظارات  افزایشی  در  بازار  ارز
بانک   مرکزی   برای   قیمت   دالر   سقف   گذاشت؟

در بررسی های آماری ماهانه در سال جدید مشاهده 
می شود اســتان گیالن رده نخست کمترین سهم 
تعداد چک برگشتی را در کشــور داشته است. به 
گزارش اقتصادنیوز، حجم و تعداد چک های مبادله 
ای در کشور به نوعی مبین رونق بازار معامالت بوده 
و تقسیم بندی بانک مرکزی به دو دسته وصولی و 
برگشتی نیز دراین مقطع نشان می دهد چه سطحی 
از این چک ها برگشت خورده و در چه سطحی وصول 
شده اســت. این موضوع مهم نیز هم در هر مقطع 
نشاندهنده سطح امنیت مبادالت پرداختی با چک 
اســت. در همین رابطه بانک مرکزی در اولین ماه 
تابستانی امسال اطالع داد حجم مبادالت با چک با ۳ 
درصد کاهش نسبت به پایان خرداد امسال به ۳۳۲ 

هزار میلیارد تومان طی...

طبق آخرین نظرســنجی  که رصدخانه مهاجرت 
ایران منتشــر کرده، بیش از ۵۳ درصد کادر درمان 
تمایل دارند از ایران مهاجرت کنند و فقط ۳ درصد 
آنان پس از مهاجرت مایل اند به کشور بازگردند. نظام 
پزشکی در واکنش به این گزارش اعالم کرده از ارائه 
آمار مهاجرت پزشــکان معذوریم اما رو به افزایش 
است. این سازمان در ادامه اظهار داشته نگرانی ما از 
آن روزی است که پزشکان ما به کشورهای همسایه 
مهاجرت کنند و ما با کمبود پزشــک روبه رو شده 
و مجبور به ارجاع بیماران به کشــورهای همسایه 
باشیم.  به گفته رئیس بخش اورژانس بیمارستان 
سینا از ابتدای کرونا تا کنون ۵ هزار پزشک مهاجرت 
کرده اند. حسین کرمانپور گفت: مهاجرت پزشکان 

اندک اندک ذخیره ارزی...



اقتصاد2
ایران

کمالوندی:
الزمه برقراری مجدد نظام راستی 
آزمائی اجرای تعهدات طرف های 

برجام است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش 
اخیر آژانــس اتمی درباره برنامه هســته ای ایران 
تاکید کرد: برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکنون 
بیشترین شفافیت را داشته است. به گزارش ایسنا، 
بهروز کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
ایران درخصوص گزارش اخیــر مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: مطالب گزارش 
فصلی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی اساس 
قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز 

بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد.
کمالوندی ادامه داد: بدیهی است همانند گزارشات 
قبلی سفیر و نماینده دائم کشورمان در جلسه هفته 
آینده شورای حکام پاسخ های حقوقی و مستدل 

ایران به گزارش اخیر مدیرکل  را ارائه خواهد کرد.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران گفت: برخی 
رســانه های بین المللی با تحریف و بعضا تفســیر و 
مصادره به مطلوب عباراتی که تعمدا توسط مدیرکل 
مبهم تنظیم شده و مشــحون از جزئیات غیر ضرور 
است، همچون گذشته با استفاده از این ابهامات، فضا 
سازی های پوچ رسانه ای خود را با هدف القا غیر صلح 
آمیز بودن برنامه هسته ای کشور دنبال می کنند. وی 
افزود: این در حالی است که  برنامه هسته ای صلح آمیز 
ایران تاکنون بیشترین شفافیت را داشته است.  معاون 
امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی 
در پایان خاطرنشان کرد: برقراری مجدد نظام راستی 
آزمائی پیشین مستلزم عمل نمودن طرفهای برجامی 
به تعهدات خود می باشد و نبایســتی از ایران انتظار 
داشته باشند هنگامی که به تعهدات خود عمل نمی 
نمایند و در حالی که تحریم های ظالمانه آنان علیه 
ملت ایران همچنان ادامه دارد ایران پذیرای نظارتهای 
فرا پادمانی نیز باشــد. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز گذشته در گزارشی اعالم کرد که ذخایر اورانیوم 
غنی سازی شــده ایران به ۱۹ برابر حد تعیین شده 
در توافق هسته ای رسیده است. به گزارش ایسنا، در 
گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که به رصد 
خبرگزاری رویترز رسیده، آمده است که ذخایر اورانیوم 
غنی سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد از میزان الزم 

برای ساخت سالح هسته ای فراتر رفته است.
رویترز در ادامه مدعی شد که مطابق با تخمین های 
عنوان شده گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
اورانیوم غنی سازی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد و 
به شکل اورانیوم هگزافلوراید از زمان گزارش قبلی 
آژانس اتمی از ۱۲.۵ کیلوگرم به ۵۵.۶ کیلوگرم 
رسیده اســت. بنابر ادعای رویترز، آژانس اتمی 
همچنین اعالم کرده که ذخایر اورانیوم غنی سازی 
شــده ایران به ۱۹ برابر حد تعیین شده در توافق 
هسته ای برجام رســیده اســت.با وجود اینکه 
پیشتر پرونده "منشا ذرات اورانیوم در سایت های 
هسته ای" در جریان امضای توافق برجام به شکل 
کامل بسته شده بود، آژانس اتمی در گزارش ثانویه 
خود بار دیگر مدعی شده است که ایران همچنان 
پاسخ های معتبری در رابطه با منشا ذرات اورانیوم 
کشف شده در سه ســایت  هسته ای اعالم نشده، 
ارائه نکرده است.  آژانس اتمی همچینن ادعا کرده 
است: تا زمانی که ایران توضیحات صادقانه درباره 
وجود ذرات اورانیوم در تاسیسات اعالم نشده ارائه 
 ندهد، در صلح آمیز بودن برنامه هســته ای این 

کشور تردید داریم.

خبر

فعاالن بازار می گویند:بانک 
مرکــزی نمــی خواهد دالر 
از محدوده ۳۰ هــزار و ۲۰۰ 

تومان به راحتی عبور کند.
بازارســاز نمی خواهد دالر از 
محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان به راحتی عبور کند. این 
موضوع موجب شده است که در روزهای اخیر، اسکناس 
آمریکایی در واکنش به احتمال عدم احیای برجام در کوتاه 
مدت، نوسان شدیدی را تجربه نکند و بیشتر اوقات در بازه 
۲۹ هزار و ۸۰۰ الی ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تغییرات خود را 
به ثبت برساند.  روز چهارشنبه نیز خریداران فشار زیادی 
به دالر وارد کردند ولی این ارز پس از شکست مرز ۳۰ هزار 
تومانی نتوانست به باالی محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
نفوذ کند.  بعدازظهر روز چهارشنبه برخی سایت ها عنوان 
کردند که آژانس بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان 
ملل متحد گفته اســت که نمی تواند ماهیت صلح آمیز 
برنامه هسته ای ایران را تضمین کند. این خبر مورد توجه 
برخی بازیگران افزایشی قرار گرفت. با این حال، دیشب 
خبرنگار وال استریت ژورنال خبر داد که شورای حکام در 
جلسه هفته ی آینده، قطعنامه ای علیه ایران صادر نخواهد 
کرد و این موضوع موجب شد که کمی تب و تاب افزایشی 
های بازار ارز فروکش کند.  در این شرایط خبری، تصور 
معامله گران این است که احتماال تا آبان توافق هسته ای 
امضا نخواهد شد ولی سطح تنش های ایران و غرب قرار 
نیست بیشتر شود. در این وضعیت انتظاری، دشوار است 
که قیمت دالر به زیر حمایت ۲۹ هزار و۵۰۰ تومان برود، 
ولی از آن سو، افزایشی های بازار نیز نمی توانند به راحتی 
رکوردهای قیمتی ســال جاری را تکرار کنند. کاهش 
انتظار برای رسیدن به یک توافق هسته ای در کوتاه مدت 
و احتمال رشد بیشتر قیمت دالر موجب شده است که 

انتظارات افزایشی در بازار سکه تقویت شوند.

سیگنال منفی برجام به بازار دالر 
قیمت سکه امامی در بازار روز پنج شنبه نسبت به روز قبل 
ارزان شد. سکه روز پنج شنبه با ۱۳ میلیون و ۸۵7 هزار 

تومان معامله شد که نسبت به روز قبل ۶۹ هزار تومان 
پایین آمده بود . به گزارش اکوایران ، بررسی هسته مرکزی 
بازار ارز تهران در پنجمین روز هفته جاری حکایت از اخبار 
منفی برجامی دارد . کارین جین پیر، سخنگوی کاخ سفید 
گفت اگر ایران آماده پایبندی به توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
باشد ما نیز آماده انجام همان کار هستیم. هنوز اختالف 
هایی با ایران وجود دارد و بایــدن هرگز توافقی را که در 

راستای منافع آمریکا نباشد،  با ایران امضا نخواهد کرد. 
از ســوی دیگر معاون ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود در باره برجام 
گفت: پاسخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد که توافق را 
انجام دهیم.ما اعالم کرده ایم که شکاف ها و اختالفات 
باقی مانده اســت؛ از پاســخ ایران واضح است که این 

شکاف ها و اختالفات همچنان باقی است.
 دیروز  هم برخــی خبرگزاری ها به نقــل از یک منبع 
دیپلماتیک اروپایی عنوان کردند که به دلیل پاسخ منفی 
ایران، توافق هســته ای تا قبل از انتخابات میان دوره ای 
آمریکا وجود نخواهد داشت.  تایمز اسرائیل  مدعی شده  
واشنگتن به تل آویو اطالع داده که توافق احیای برجام 
در آینده نزدیک امضا نخواهد شد و این توافق از روی میز 
برداشته شده است.  جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ سفید در باره برجام 

گفت :  نمی توان گفت که در نزدیکی لبه پرتگاه هستیم اما 
گزینه های دیگر در قبال ایران را بررسی می کنیم.

خبر آزاد سازی  پول های بلوکه شده 
روز پنج شنبه سیدمحمد حســینی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور گفت : نسخه نهایی توافق احتمالی قطعا 
منتشر خواهد شــد و بخشــی از پول های بلوکه شده 
برگشته و تعامل ما با دنیا در بحث فروش نفت افزایش 
یافته، با این حال بدهی هایی نیز داریم که باید پرداخت 
کنیم.البته عده ای از معامله گران معتقد بودند که هر 
زمانی که نرخ دالر آرایش صعودی به خود می گیرد نهاد 
بازار ساز با برجســته کردن اخبار آزاد سازی پول های 

بلوکه شده به دنبال کنترل نرخ ارز در تهران است. 

قیمت دالر رنج شد 
قیمت دالر عصر روز پنج شنبه چهارشنبه ۱۶شهریور 
ماه در مقایسه با روز پنج شنبه تقریبا رنج بود. هر برگ 
اسکناس  آمریکایی در بازار روز پنج شنبه بین ۳۰ هزار تا 

۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان مبادله شد . 

 قیمت دالر در بازارهای همسایه 
در هرات و سلیمانیه هم روز پنج شنبه نرخ دالر عقب نشینی 

کرد. سرعت کاهش قیمت دالر در هرات بیشتر از تهران بود . 
نرخ دالر در بازار یاد شده روز پنج شنبه  کانال ۳۰ هزار تومان 
را از دست داد و با  ۲۹ هزار و ۸۳۰ تومان معامله شد. این قیمت 
نســبت  به عصر دیروز تقریبا ۲۱۰ تومان کاهش را نشان می 
دهد. در سلیمانیه هم نرخ دالر روز پنج شنبه تقریبا ۱۰۰ تومان 
کاهش را ثبت کرد و برروی ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان قرار گرفت. 

درهم ثابت ماند 
قیمت درهم در بازار روز پنج شنبه نسبت به روز قبل تقریبا 
ثابت بود  و در محدوده ۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. عده ای 

از معامله گران معتقد بودند که درهم به بازار تزریق شده بود .

خروج ابر سیاه از بازار سکه/ پیش بینی قیمت 
سکه از مذاکرات

اونس طال توانست مرز هزار و 7۰۰ دالری را حفظ کند 
و حتی تا نزدیکی محدوده هــزار و 7۲۰ دالر باال برود. 
حمایت از اونس طال در مرز حســاس و حرکت سریع 
افزایشــی این فلز گران بها موجب شده است که کمی 
سایه هراس از بازار سکه داخلی کنار برود و بازیگران این 
بازار با آسودگی بیشتری در موقعیت خرید قرار بگیرند. 

سکه با کنار رفتن متغیر نزولی اونس طال، دیروز در بازار 
پشت خطی حتی توانست تا مرز ۱۴ میلیون تومانی رشد 
کند. به باور تحلیل گران فنی تا زمانی که فلز گران بهای 
داخلی باالی محــدوده ۱۳میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 
وجود دارد، احتمال رشد تا محدوده  ۱۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان وجود خواهد داشت. برخی فعاالن باور دارند 
که در صورت شکســت مقاومت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد.  کاهش 
انتظار برای رسیدن به یک توافق هسته ای در کوتاه مدت 
و احتمال رشد بیشــتر قیمت دالر موجب شده است که 
انتظارات افزایشــی در بازار سکه تقویت شــوند. در این 
وضعیت، حباب ســنگین فلز گران بهای داخلی یکی از 
متغیرهایی اســت که انگیزه خرید در بازار را محدود می 
کند. دیروز ارزش ذاتی ســکه کمی باال آمد و در نزدیکی 
محدوده ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت ولی هم 
چنان این سطح قیمتی باالی ۱۴ درصد با نرخ بازار فاصله 

داشت، موضوعی که ریسک خرید در بازار را باال می برد. 

بانک   مرکزی   برای   قیمت   دالر   سقف   گذاشت؟

انتظارات  افزایشی  در  بازار  ارز

 قیمت پایه، 304 میلیون تومان
شاهین وارد بورس شد

بورس کاالی ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
۲۰۰ دستگاه خودروی شاهین سه شنبه هفته 

بعد در بورس کاال عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطالعیه 
عرضه بورس کاالی ایــران، عرضه خودروی 
شــاهین گروه خودرویی سایپا در بورس کاال 
تأیید شد و بر اساس آن، ۲۰۰ دستگاه خودرو 
شاهین با قیمت پایه هر خودرو ۳۰۴ میلیون 
تومان در سه شنبه ۲۲ شهریور در بورس کاال 
عرضه می شود. تاریخ تحویل خودروی شاهین 

۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعالم شده است.
در توضیح مشخصات این محصول آمده است 
محل تحویل خــودرو، نمایندگی های فروش 

شرکت به انتخاب مشتری است.
خریداران ملزم به واریــز ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال 
و ۲ درصد مالیات شــماره گذاری برچســب 
انرژی )بر مبنای قیمــت نهایی( و همچنین 
مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هــزار و ۴۶۵ ریال به 
ازای هر خودرو شــامل بیمه شخص ثالث به 
مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳7 هــزار و ۴۶۵ ریال و 
خدمات مرتبط با شــماره گذاری و پالک به 

مبلغ ۳ میلیون و ۸۹7 هزار ریال هستند.
در این اطالعیه همچنین اشاره شده انتخاب 
نمایندگی و امکان تعیین رنگ خودرو )سفید 
یا مشکی( بدون هزینه در مرحله تکمیل وجه 

برای مشتری فراهم شده است.

بیش از 1000 خودرو خارجی 
در مزایده مهر ماه دولت

بر اســاس اعالم وزیر اقتصاد، بیش از ۱۰۰۰ 
دســتگاه خودرو خارجی که از سه سال قبل 
به دالیل مشکالت قضایی، در امکان گمرکی 
باقی مانده اند، از طریق مزایده سازمان اموال 

تملیکی واگذار خواهند شد.
به گزارش تســنیم، احســان خاندوزی وزیر 
اقتصاد اخیرا طی بازدیدی از اداره کل اموال 
تملیکی استان خوزستان  اعالم کرده است: 
احکام پرونده یک هزار و ۶۲ دستگاه خودرو با 
همکاری قوه قضاییه صادر و در مزایده رسمی 
در قالب یک هزار و ۶۲ پارت برای عموم مردم 
باز می شود. امیدوارم تا اواخر مهر ماه این کار 
نهایی و شــاهد اقدامات تحولی بیشتری در 

حوزه اموال تملیکی کشور باشیم.
گفتنی اســت، بعد از فراهم شــدن مقدمات 
این مزایــده، درآمدهای جدیــدی در انتظار 
سازمان اموال تملیکی خواهد بود. از طرف دیگر 
متقاضیان  می تواننــد جهت دریافت اطالعات 
فهرســت کاالها و شــرایط و همچنین رویت 
کاالهای مطــرح در مزایده و ارایه پیشــنهاد 
بــه وب گاه مزایــده الکترونیــک به نشــانی 
eauc.setadiran.ir مراجعه کنند. بســته 
پیشنهادات مربوط به این مزایده  بازگشایی و 
در همان روز نیز برندگان مزایده اعالم می شوند. 
به گزارش تســنیم، فروش خودروهای مذکور 
بایستی از طریق ســازوکار مزایده الکترونیکی 
اموال منقول انجام شود. سازمان اموال تملیکی 
به صورت عمده از ســه روش مختلف نسبت به 
فروش اموال منقول و غیرمنقول تملک شــده، 
اقــدام می نمایــد؛ حــراج حضــوری، حراج 

الکترونیکی و مزایده الکترونیکی.
مزایده الکترونیکی اموال منقول و غیرمنقول 
هر ماه برگزار می شود، این درحالی است که 
آمار تفکیکــی ارقام فــروش از این طریق در 
سایت سازمان امول تملیکی وجود ندارد. در 
دوره شیوع کرونا حراج حضوری عماًل متوقف 
شــد و فروش ســازمان نیز در آن برهه افت 
چشــم گیری کرده بود، گفتنی است، از سال 
۱۴۰۰ مجدداً فروش از این طریق در دستور 
کار قرار گرفته است و حتی آمارهای مربوطه 
به تفکیک ماه در سایت سازمان قابل مشاهده 
است. بررسی جزئیات فروش از طریق حراج 
حضوری نشان می دهد میزان فروش نقطه به 
نقطه از این روش نســبت به سال قبل حدود 
۴۰ درصد افت کرده اســت. نکته سوم اینکه، 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 
سال گذشــته اعالم کرده بود در پی رونمایی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ســامانه حراج 
سازمان اموال تملیکی، برگزاری اولین حراج 
الکترونیکی این ســازمان در دی ماه ۱۴۰۰ 
انجام می شــود، اما تنها دوره برگزارشــده از 
حراج الکترونیکی همان مرحلــه ای بود که 
در سال قبل برگزار شد، یعنی در ۹ ماه اخیر 
 هیچ گونــه حراجی به صــورت الکترونیکی 

برگزار نشده است.

اخبار
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در بررسی های آماری ماهانه در سال جدید مشاهده 
می شود اســتان گیالن رده نخست کمترین سهم 
تعداد چک برگشتی را در کشــور داشته است. به 
گزارش اقتصادنیوز، حجم و تعداد چک های مبادله 
ای در کشور به نوعی مبین رونق بازار معامالت بوده 
و تقسیم بندی بانک مرکزی به دو دسته وصولی و 
برگشتی نیز دراین مقطع نشان می دهد چه سطحی 
از این چک ها برگشــت خورده و در چه ســطحی 
وصول شده اســت. این موضوع مهم نیز هم در هر 
مقطع نشاندهنده سطح امنیت مبادالت پرداختی 

با چک است.

استان های خوش حساب مشخص شدند 
در همین رابطه بانک مرکزی در اولین ماه تابستانی 
امسال اطالع داد حجم مبادالت با چک با ۳ درصد 
کاهش نســبت به پایان خرداد امسال به ۳۳۲ هزار 
میلیارد تومان طی ۶ میلیون و ۶۲۱ هزار فقره چک 
تنزل پیدا کرده اســت. از این رقم تنها ۱۰.۴ درصد 
در حوزه مبلغ و ۹.۳ درصد از حیث تعداد برگشت 
خورده که کم ترین سطح را بازه 7 ماهه بوده است. 
تفکیک این آمارها به استان های مختلف نیز نشان 
می دهد اســتان های تهران، البرز و گیالن در صدر 
خوش حساب ترین مناطق ایران در این ماه بوده اند. 
در تیر ۱۴۰۱ بــه طور کلی ۶ میلیــون ۳۲۱ هزار 

فقره چک صادره شــده که از این میزان ۵۸۶ هزار 
و ۴۰۰ تای آن معادل با ۹.۳ درصد برگشت خورده 
اســت. به طور کلی از کل چک های مبادله شــده 
۳۰ درصد آن درتهران، ۱۰ درصــد اصفهان و ۶۰ 
 درصد باقیمانده در سایر اســتان های کشور ثبت 

شده است.
با این حال داده های تیرماه نشان می دهد کمترین 
سهم تعداد چک برگشتی در اســتان گیالن بوده 
که  در این مــاه برابر با ۶.۵ درصد به ثبت رســیده 
است. استان های خوزستان، البرز و تهران نیز سایر 
استان ها با درصد برگشتی پایین بوده اند. در مقابل 
اما کهگلویه و بویر احمد بــا ۱۳.۲ درصد رکورد دار 
بیشترین سهم چک برگشتی در تیرماه بوده است.  
متوسط ســهم مبلغ چک های برگشتی در تیرماه 
برابر با ۱۰.۴ درصد بوده است، یعنی کمترین سهم 

در بازه هفت ماهه.
در این بررســی هم دســته بندی های استانی در 
کشور نشان می دهد نســبت برگشت خورده ها به 
کل ملبغ چک های مبادله ای درتهران برابر با ۸.۲ 
درصد کمترین بوده و استان های البرز و گیالن سایر 

رکوردهای پایین در این مقطع را ثبت کرده اند.
این در حالی است که در طرف مقابل استان سمنان  
با ۲۰.۸ درصد رکورد دار در سهم چک های برگشتی 

بوده و از ماه قبل ۸ واحد درصد بیشتر شده است.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: خواهان 
واردات صرف خودرو به مناطق آزاد نیستیم؛ بلکه 

دنبال سرمایه گذاری خارجی در این مناطقیم.
به گزارش دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصــادی، با توجه به 
شایعه پراکنی ها و تشــویش اذهان عمومی که 
به صورت هدفمند و به منظــور تخریب دولت 
فسادســتیز ســیزدهم انجام پذیرفته اســت، 
بدینوسیله دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفاف 

سازی، موارد ذیل را به اطالع عموم می رساند:
۱- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بابت سرمایه گذاری خارجی در بخش 
حمل و نقل عمومی و ســازمانی در مناطق آزاد 
کیش و قشــم بوده اســت و به هیچ وجه بحث 
واردات صرف خودرو مطرح نبــوده و در روش 
ســرمایه گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت 
خودرو به اشــخاص منتقل نشده و صرفاً توسط 
شــرکت ســرمایه گذار و با مالکیت آن شرکت 

مدیریت می شود.
۲- بــر اســاس ظرفیــت بنــد ۴ از مصوبــه 
۲۶/۰۵/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران، ســرمایه 
گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را 
مجاز شــمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی 

ناوگان حمل و نقــل عمومی مناطــق آزاد در 
آســتانه برگزاری جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر از 
تمامی پیشنهادات ســرمایه گذاران خارجی در 

چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می کند.
در بنــد چهارم مصوبــه هیئت وزیــران مورخ 
۲۶/۰۵/۱۴۰۱ در خصوص آئیــن نامه اجرایی 
واردات خــودرو آورده شــده اســت: واردات 
خودروهای ســواری به صورت سرمایه گذاری 
خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی 
برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز 
است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین 

و ابالغ می شود.
۳- طبــق مصوبــه مذکــور، مســئول تهیه 
دســتورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشــور 
است که پس از معرفی سرمایه گذاران خارجی 
توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل 

فوق الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴- بدیهی اســت واردات خودرو صرفاً بر اساس 
ســامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و 
اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت 
عادالنه در مورد همــه متقاضیان برقرار خواهد 
بود کــه البته متفاوت از بحث ســرمایه گذاری 

خارجی است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت گندم در سال زراعی 
جدید ۱۴۰۱_۱۴۰۲، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان با ۱۵۰۰ 

تومان یارانه کشت در نظر گرفته شده است.
به گزارش تسنیم سید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: قیمت گندم در سال زراعی جدید 
۱۴۰۱_۱۴۰۲، ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان اعالم شــده و 
۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته ایم که بخشی از 

آن را به یارانه کود و بذر اختصاص می دهیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای دولت نگاه ویژه رئیس جمهور 
به حوزه تولید بوده است، افزود: درسال گذشته کشت 
قراردادی را بــه صورت پایلــوت در ۲۵۰ هزارهکتار از 
اراضی شروع کرده ایم. ساداتی نژاد تصریح کرد: قیمت 
گندم را در ابتدای دولت و پیش از شروع فصل کشت به 
7۵۰۰ تومان افزایش دادیم، ســوم فروردین ۱۴۰۱ با 
بحران جهانی و افزایش قیمت ها، قیمت گندم را به ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ تومان به عالوه یک هزار تومان یارانه کشت 
افزایش دادیم که ثمره آن تحویل ۱۱ میلیون تن گندم 
توسط کشاورزان بوده است، همچنین۲۰۵ درصد در 

برنج افزایش تولید داشته ایم.
وی ادامه داد: افزایش ۱.۵ میلیون تنی کشت دیم در ۲.۶ 
میلیون هکتار از اراضی کشور را داشته ایم و در بیش از ۵ 
میلیون هکتار از اراضی در سال جاری کشت دیم انجام 
خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 

۸۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت 
شده است که در ۵ سال گذشــته بی سابقه بوده است، 
عنوان کرد: تا چند روز آینده تمام مطالبات گندمکاران 
پرداخت می شود. وی با اشاره به اینکه میزان نیاز کشور به 
گندم نان ۹ میلیون تن است، ابراز امیدواری کرد: در سال 
زراعی جدید در تولید گندم نان به پایداری در خودکفایی 
برسیم. ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه سیاست ما یارانه 
کشــت بر روی محصوالت و یارانه حمایتی برای تواید 
است، خاطرنشان کرد: برای کشت سویا یارانه ۶ میلیون 
تومان در هر هکتار را در نظر گرفته ایم و برای کشــت 
گندم ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: امسال پیش از هدفمندی یارانه ها خرید 
تضمینی کلزا با قیمت ۱۵ هزار تومان انجام می شد که 
پس از هدفمندی یارانه ها با ورود بخش خصوصی به ۲۳ 
هزار تومان افزایش یافت و مابه تفاوت این مبلغ به حساب 

کلزاکاران واریز شد.
مقام عالی وزارت با بیان اینکه اهمیت امنیت غذایی با 
جنگ اوکراین به خوبی در جهان احساس شد، گفت: با 
برنامه ریزی های دولت سیردهم کشور در بحران جنگ 
اوکراین و اصالح اقتصادی دچار صف، کمبود و سهمیه 
بندی نشد، تولیدکنندگان در بخش کشاورزی با غیرت 

پای تامین سفره مردم ایســتادند که از فعاالن بخش 
کشاورزی، دام و طیور بسیار تشکر می کنم.

وی تصریح کرد: در فصل زراعی جدید کشت قراردادی را 
به خصوص در اراضی خرده مالکی اعمال خواهیم کرد تا 
به کشاورزان کمک کنیم، همچنین از کشت کلزا با یارانه 

کشت حمایت خواهیم کرد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور در نظارت ستادی 
از وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای الگوی کشت تاکید 
کرد، ادامه داد: دستورالعمل آن تا هفته آینده به استان ها 
ابالغ خواهد شد. وی افزود: برای اجرای الگوی کشت به 
ابزارهایی نیاز داریم که یکی از این ابزارها قیمت گذاری 
است، از ابزار قیمت در کشــت گندم استفاده کردیم و 

کشاورزان به کشت این محصول ترغیب شدند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بخشودگی پلکانی آب بها 
که از دیگر تاکیدات ریاست جمهوری است، بیان داشت: 
با جلساتی که با وزارت نیرو داشتیم این موضوع را بررسی 
کرده ایم، کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند ۵۰ 
درصد بخشودگی آب بها خواهند داشت و با افزایش بهره 

وری میزان بخشودگی افزایش می یابد.
وی در رابطه با عوارض صادرات محصوالت آب بر گفت: 
صادرات این محصوالت عوارض خواهد داشت تا از خروج 

آب مجازی از کشور جلوگیری شود. ساداتی نژاد با بیان 
اینکه الیحه آبخیزداری یک ضرورت برای کشور است و 
مراحل پایانی تدوین را طی می کند، اذعان داشت: در 
این الیحه از مشاوره نخبگان، پژوهشکده آبخیزداری و 
دانشگاهیان استفاده شده و یک اقدام علمی است. وی 
افزود: الیحه آبخیزداری یک اقــدام بزرگ در حفاظت 
از خاک خواهد بود. مقام عالی وزارت در رابطه با مردمی 
ســازی آبخیزداری عنوان کرد: در سال های گذشته با 
ساالنه ۱.۵ میلیون هکتار آبخیزداری، ۳۵ میلیون هکتار 
از اراضی آبخیزداری شــده است و ۹۰ میلیون هکتار از 
اراضی نیازمند عملیات آبخیزداری است لذا برای اتمام 
عملیات آبخیزداری در ۱۰ سال باید ســاالنه ۸ تا ۱۰ 
میلیون هکتار آبخیزداری انجام شود که هزینه آن توسط 
دولت قابل تامین نیست و باید به سمت مردمی سازی 

آبخیزداری برویم تا به کار سرعت ببخشیم.
وی تاکید کرد: تا پایان شهریور وزارت جهادکشاورزی 
خدمات خود را به پنجره واحد دولت هوشمند متصل 
خواهد کرد، خدمات وزارت جهاد کشــاورزی شــامل 

کشاورزی، دامپزشکی، قرنطینه و صادرات است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عوارض صادرات باید 
بر روی محصوالت پر آب بر باشد تا به اجرای الگوی کشت 

کمک کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها صادرات 
خود را برای آب مجازی کنترل می کند و اعتقاد ما این 
است که این عوارض باید لحاظ شــود لذا برای کاهش 
جاذبه کشت محصوالت پر آب بر مانند هندوانه عوارض 
صادراتی را لحاظ کرده ایم. وی ادامه داد: برای کشــت 
محصوالت آب بر از ظرفیت کشت فراسرزمینی استفاده 
خواهیم کرد، امسال شیوه نامه کشت فراسرزمینی ابالغ 
شده و چند داوطلب برای این نوع کشت اهلیت سنجی 
شده اند. ساداتی نژاد افزود: اوکراین، قزاقستان، برزیل و 
ونزوئال کشورهایی هستند که توافق اولیه برای کشت 
فراسرزمینی با آنها انجام شده است، همچنین در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ لزوم اجرای کشت فراسرزمینی و 
کنترل آب مجازی لحاظ شده است. مقام عالی وزارت 
تصریح کرد: در تولید محصوالت کشــاورزی ۲۵ تا ۳۰ 
درصد ضایعات داریم که ۱۴۰ میلیارد متر مکعب برای 
آن آب مصرف می شود و 7 برابر سد دز است. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر آمار و اطالعات ما در بخش کشاورزی 
در حد برآورد و تخمین است، خاطرنشان کرد: در دولت 
سیزدهم رصدخانه کشاورزی ایران را راه اندازی خواهیم 
کرد و فاز اول آن تا پایان سال ۱۴۰۱ انجام می شود. وزیر 
جهادکشاورزی افزود: تا پایان دولت رصد کامل سطح زیر 
کشــت، تولیدات باغی و دامپروری را به صورت کامل و 

شفاف خواهیم داشت.

بررسی نسبت تعدادچک های برگشتی به مبادله ای؛
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3 بازار

چند هفته ای اســت که تب خرید لوازم التحریر بــاال گرفته و دانش 
آموزان با خرید کیف، کتاب، دفتر و نوشت افزار برای حضور در مدارس 
آماده می شوند.بازار لوازم التحریر با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال 
تحصیلی، جلوه و نمای ویژه ای پیدا می کند. تولیــد  این لوازم بنا به 
سلیقه هر نسل از دانش آموزان جزو مهارت های درآمدزایی در این بازار  
محسوب می شود.امســال برپایی کالس های درس پس از حدود سه 
سال که به دلیل کرونا به صورت مجازی مجازی برگزار می شد، شیوه 
جدیدی را به خود می بیند و دانش آموزان بیشتر به دنبال تهیه نوشت 
ابزار هســتند. این بازار پر زرق و برق و متنوع، از طیف قیمتی بسیار 

مختلفی برخوردار است.
 آقای موســی فرزانیان رئیــس اتحادیه لوازم التحریر و نوشــت افزار 
گفت:همه ساله با آغاز سال تحصیلی جدید بازار لوازم التحریر رونق می 
گیرد. با توجه به  اینکه چندین دوره مدارس به صورت مجازی برگزار 
می شد امسال یک تنوع خاصی را در این بازار شاهد خواهیم بود. به گفته 
او، هر سال نمایشگاه پاییزه در کشور برگزار می شود که در این بین بازار 
لوازم التحریر پر رونق خواهد بود. امسال قرار است در نمایشگاه پاییزه، 
لوازم مدرسه با قیمت مناســب برای دانش آموزان و خانواده هایشان 

در نظر گرفته شود.
رئیــس اتحادیه لــوازم التحریــر و نوشــت افزار گفــت: باتوجه به 
افزایش قیمــت کاغــذ در بــازار، قیمت دفتــر هم افزایــش پیدا 
می کند، این در حالی اســت کــه قرار اســت در نمایشــگاه پاییزه 
دفاتر مشــق با ارز دولتی در غرفه ها عرضه شــود که خوشــبختانه 
قیمت دفاتر از ســوی ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 

 کنندگان تعییــن و نظارت هــای جدی بــرای فــروش آن اعمال 
شده است.

فرزانیان در پاســخ به این پرســش که هم اکنون کمبــودی در بازار 
وجود دارد یــا خیر؟ افزود: با وجود مشــکالت پیــش روی تولید اما 
تولیدکنندگان توانســته اند کمبود های بازار لوازم التحریر را جبران 
کنند.رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و نوشت افزار تهران در واکنش 
به فروش لوازم التحریــر الکچری و دفتر های چنــد میلیون تومانی 
گفت: فروش لوازم التحریر خارج از عرف و اقالم فانتری با قیمت های 
غیرمعمول ممنوع است و این موضوع مربوط به گذشته است. در صنف 
ما لوازم التحریر الکچری وجود ندارد شاید لوازم فانتزی یا پرزرق و برق 

باشد، ولی لوازم الکچری نداریم.
یکی از پرســش هایی که این در این زمینه می تواند مطرح شود این 
است که خرید یک مجموعه لوازم التحریر برای یک دانش آموز در حال 
حاضر به طور متوسط چقدر هزینه دارد و حداقل و حداکثر قیمت های 
لوازم التحریر ایــن روز ها در بازار چگونه اســت.فرزانیان در خصوص 
قیمت های لوازم التحریر گفت:امسال لوازم التحریر  با توجه به تورم در 
کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد  افزایش قیمت دارد. انواع لوازم التحریر 
بسته به کیفیت، طرح، مدل و برند قیمت های متنوعی در بازار دارند، 
به عنوان نمونه کوله پشتی که جزو اصلی ترین وسایل مدرسه است در 
بازار لوازم التحریر بین ۵۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان در مدل ها و 

طرح های مختلف قیمت دارد.
در ادامه محمدرضا جویار دبیر اتحادیه لوازم التحریر گفت: با توجه به 
اینکه نرخ ارز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است به طور قطع 

می تواند در قیمت تمام شده کاال تاثیر بگذارد و همین امر موجب شده 
که قیمت لوازم التحریر هم در بازار گران شود.

دبیر اتحادیه لوازم التحریر در ادامه گفــت: زمانی می توان حمایت از 
سوی مســئوالن برای تولیدکنندگان را مدنظر داشت که مواد اولیه 
هم در اختیار آن هــا قرار گیرد. هم اکنون ۹۰ درصــد تولیدات لوازم 
التحریر در بازار، داخلی است.واردات به صورت مستقیم و بدون واسطه 
لوازم التحریر از چین و دبی به راحتی انجام می شود، شامل تمام اقالم 
اداری، نوشــت ابزار فانتزی، چراغ مطالعه، جامدادی، دفتر فانتزی و 
ارزان، خودکار، ساعت رومیزی، پاکن های فانتزی و ۱۰ ها قلم جنس 

پرفروش دیگر است.
ما هم گشت و گذاری در مغازه ها و فروشگاه های عرضه لوازم التحریر در 
بازار داشتیم تا در مورد قیمت اقالم و توان خرید مردم در بازار اطالعاتی 
کسب کنیم.به گفته فروشندگان لوازم التحریر بخش عمده ای از بازار 
لوازم التحریر، وارداتی اســت و محصوالت چین، مالزی، هند، ژاپن و 
برخی از کشور های شرق آسیا بازار داخل را قبضه کرده اند و در مقایسه 
با تولیدات داخلی به دلیل کیفیت بهتر و طرح های متنوع تر و زیباتر از 

مشتریان بیشتری برخوردارند.
از سوی دیگر هم برخی معتقدند بسیاری از لوازم التحریر وارداتی تنها 
ظاهر زیبایی دارند و به لحاظ کیفیت از تولیدات داخلی پایین تر هستند. 
همچنین بخشــی قابل توجهی از واردات لوازم التحریر به صورت غیر 
رسمی و قاچاق وارد می شود که هر چند آمار دقیقی از آن در دسترس 
نیست، اما بر اساس برخی اظهارات دســت کم نیمی از لوازم التحریر 

وارداتی به صورت قاچاق از مرز ها وارد می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران گفت: عرضه کاغذ در 
بورس و ناآمادگي بازار سنتي براي داد و ســتد در این بازار، یکي از 
دالیل افزایش قیمت کاغذ طي هفته اخیر است.احمد شریفان، رئیس 
اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با اشــاره به دالیل افزایش 
قیمت کاغذ طي هفته اخیر، اظهار داشت: مدتي است که دولت کاغذ 
را وارد بورس کرده اســت، اما با توجه به بازار سنتي نشر، شاهد بروز 

مشکالتي هستیم.
وي با بیان اینکه عرضه کاغذ در بورس اقدام مثبتي است، ادامه داد: 
زماني بورس خوب است که فعاالن صنف، به اصطالح با راه آن آشنا 
باشند؛ به عبارت دیگر بدانند که چگونه باید در آن کار کنند، اما وقتي 

فعال این حوزه نمي داند باید چهکار کند و از سوي دیگر بازار سنتي 
هم نداند چگونه با آن کار کند، بازار به چالش کشیده میشود.شریفان 
افزود: در این زمینه بتازگي با معاون صنایع عمومي و مدیرکل دفتر 
صنایع سلولزي و چاپ وزارت صمت نشستي داشتیم و این موضوع 
را بیان کردیم و قرار شــد، راهکارهایي براي مدیریت این مســاله 

اندیشیده شود.
وي با بیان اینکه پس از عرضه کاغذ در بازار بورس، هر کاغذي که در 
بازار است طبق قانون بورس، کاالي قاچاق محسوب مي شود، مگر 
اینکه از بورس خریداري شده باشد، عنوان کرد: از ۱۵ اردیبهشت ماه 
امسال دستورالعمل این موضوع صادر شــده بود؛ اما اکنون در حال 

اجرایي شدن اســت و به همین دلیل در بازار نوســان قیمت ایجاد 
شده است.شــریفان همچنین به مشکل نوسان قیمت جهاني کاغذ 
اشاره کرد و یادآور شد: در بازارهاي جهاني قیمت کاغذ، حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد گران شد، به طوري که به زودي این افزایش قیمت در 
بازار احساس خواهد شد؛ البته بخش دیگري از این موضوع به جنگ 

اوکراین ارتباط داشت.
وي به عرضه انواع کاغذ خارجي در انبارها اشــاره کرد و گفت: طبق 
اطالعات رسیده کاغذ خارجي به وفور در میان صنف موجود است، از 
سوي دیگر کاغذ داخلي نیز از سوي کارخانه هاي دولتي در حال تهیه 

است تا به کمک بازار بیاید.

رئیس اتحادیه مســافربري اســتان تهران گفت: آنچه از گذشــتگان و 
پیشکسوتان به ارث برده ایم به مانند امانتي است در دستان ما که باید ضمن 
بهره مندي از آنها براي آیندگان، بخوبي مراقبت کنیم. سهیل میرمهدي، 
رئیس اتحادیه مسافربري استان تهران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر 
در مواجهه با مشکالت از متخصصین و با تجربه ها استفاده نکنیم به قطع در 

روند حل آنها با سختي هاي زیادي رو به رو خواهیم شد.
وي در خصوص برنامه هاي هیات مدیره جدید براي چهار سال آینده گفت: 
در روزهاي اول تجربه حضور در اتحادیه با چالش بزرگي در ارتباط با ملک 
اتحادیه در قوه قضاییه روبه رو شدیم که اگر اگر بموقع از حضور متخصصین 

حقوقي بهره نمي بردیم، چه بسا ساختمان اتحادیه را از دست مي دادیم. 
خوشبختانه توانستیم این پرونده را در دادگاه تجدید نظر ببندیم و قاضي با 
حکم عادالنه اي که داد منجر شد تا حق به حقدار برسد و ملک در تصرف 
اتحادیه باقي ماند. میرمهدي در خصوص موازي کاري با صنف مسافربري 
گفت: صنف مسافربري با قدمتي بسیار زیاد و تحت لواي قانون نظام صنفي، 
سال هاي متمادي است که جابه جایي مسافر درون و برون شهري را بر عهده 
دارد. ساماندهي و سازماندهي رانندگان و ایجاد نظم و انظباط بدون هیچ 
کمبودي در تامین وسیله نقلیه براي افراد در ترددهاي مهم از ویژگي هاي 
بارز مدیریت این شبکه گسترده است. بطوریکه براي تامین وسیله نقلیه در 

ایامي مانند اربعین و... شبانه روز با مدیریتي بي بدلیل و تالش شبانه روزي 
براي اینکه هیچ مسافري در راه نماند، استرس زیادي را تحمل مي کند. وي 
ادامه داد: همچنین سرویس دهي بي نقص و منظم به تمامي کارمندان مراکز 
بیمارستاني– پاالیشگاه ها- پتروشیمي– کارخانجات– مدارس– دانشگاه 
ها– ورزشگاه ها- خودروسازي- ارگان ها وزارت خانه ها را با جان دل پذیرا 
بوده است و رانندگان این مجموعه بزرگ، شاهرگ تردد را در دست دارند؛ 
اما با این همه مسئولیت هاي خطیر و بي نقصي که همیشه ارائه مي دهند ، 
افرادي بدون کوچکترین تجربه و تنها با رابطه هاي فردي در انواع مناقصات 

شرکت مي کنند و برنامه تردد کارکنان آن سازمان را بر عهده مي گیرند.

دستکمنیمیازلوازمالتحریربهصورتقاچاقواردمیشود

خریدلوازممدرسهچقدرآبمیخورد؟
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رییس اتحادیه فروشــندگان بستنی، آب میوه 
و کافی شاپ خاطر نشــان کرد: افزایش قیمت 
بستنی و نوشیدنی ها در کافی شاپ ها، ۲۰ تا ۳۰ 
درصد میزان مصرف این خوراکی ها را در تابستان 
امســال کاهش داد. محســن مبرا با تایید خبر 
افزایش قیمت بستنی، افزود: قیمت بستنی متاثر 
از نرخ مواد اولیه از جمله شیر، خشکبار و.... است. 
پسته و گردو جزو دو خشکبار اصلی پرمصرف در 
این صنف محسوب می شود از این رو نرخ آنها در 

قیمت نهایی بستنی تاثیر می گذارد.
وی با اشــاره به کاهــش قیمت مــوز در بازار، 
گفت: باال بــودن قیمت مواد اولیــه مصرفی در 
کافی شــاپ ها به خصوص محصوالت وارداتی 
مانند قهوه به دلیل نوســان های نرخ ارز، قیمت 
نوشــیدنی های گرم را در این واحدهای صنفی 

افزایش داده است.
رئیس اتحادیه بســتنی، آب میوه و کافی شاپ 
با بیان اینکه هزینه های صنف بیشــتر از درآمد 
آنها شده اســت، افزود: افزایش قیمت بستنی و 
نوشیدنی ها در کافی شــاپ ها ۲۰ تا ۳۰ درصد 
میزان مصرف این خوراکی ها را در تابستان امسال 
کاهش داد و میزان مراجعه مردم به این واحدها 
ریزش کرده است. به گفته این فعال صنفی؛ اگر 
قیمت ها روند متعادلی داشــته باشند بخشی از 
درآمد مصرف کنندگان در بازار خوراکی هزینه 
می شود و اما گرانی ها به همه صنوف آسیب وارد 

کرده و ما نیز از این اصل مستثنی نیستیم. مبرا 
شــیوع بیماری کرونا را عامل مهم در تعطیلی 
واحدهای صنفی عنوان کرد و افزود: نوسان های 
قیمتی باید مهار شود تا این صنف بتواند به ثبات 
برسد. همچنین ضرایب مالیاتی که برای صنف 
ما تعیین شده است فشار مضاعفی را به فعاالن 
این حوزه  وارد کرده و امیدواریم که با تمهیدات 

در نظر گرفته این ضرایب متعادل شوند.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا نرخ نامه ای 
از ســوی اتحادیه برای فروش آب میوه، بستنی 
و سایر نوشــیدنی های گرم در کافی شاپ ها به 
واحدهای صنفــی ارائه می شــود؟ گفت: خیر؛ 
اتحادیه نرخ  مصوب برای کافی شاپ ها ندارد و این 
واحدهای صنفی قیمت ها را بنا به درجه بندی، 
کیفیت محصوالت و سرویســی که به مشتریان 

ارائه می دهند نرخ ها را تعیین می کنند.
بنا به اظهــارات رئیس اتحادیه فروشــندگان 
بستنی، آب میوه و کافی شاپ؛ در قیمت قهوه ها، 
کیفیت و برند آنها متفاوت اســت از این رو نرخ 
قهوه عرضه شده از ســوی کافی شاپ ها متغیر 
اســت. گفتنی است؛ بنا به مشــاهدات میدانی 
قیمت یک کیلو بستنی پســته دار ویژه کیلویی 
۱۳۰ هزار تومان است و نرخ هر اسکوپ بستنی 
بین ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان اســت کــه این عدد 
 نسبت به ماه گذشــته حدود ۱۰ درصد افزایش 

داشته است.

همایش "اصناف دانش بنیان، فناور و هوشــمند" با 
حضور سیدرضا فاطمي امین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس و هیئت رئیســه اتاق اصناف تهران، 
روســاي اتحادیه هاي صنفي تهــران، نمایندگان 
مجلس شــوراي اســالمي و مدیران معاونت علمي 
و فناوري ریاســت جمهوري، وزارت صمت، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات به دبیري محمدرضا فرجي رئیس اتحادیه 
صنف فناوران رایانه تهران با هدف حرکت در مسیر 
هوشمندسازي فرآیند هاي تولید، بازاریابي، تبلیغات، 
صادرات و اصالح فرآیندهاي اصناف و کسب  و کارهاي 
کوچک و متوسط، چهارشنبه ۱۶/۰۶/۱۴۰۱ در مرکز 
همایش هاي بین المللي جمهوري اسالمي ایران )سالن 

اجالس سران( برگزار شد.
امیرحسین اسدي مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار 
وزارت صمت در ابتداي همایش اظهار کرد: دغدغه 
مقام معظم رهبري در سالیان گذشته بحث اشتغال و 
تولید بوده است. امسال بحث تولید دانش بنیان مطرح 
شد. سند وزارت صمت در حوزه دانش بنیان رویکرد به 

این صورت اصناف ۵۰ درصد اشتغال کشور را دارند.
وي ادامه داد: جایي بهتر از اتاق اصناف براي توسعه 
وجود ندارد. اگر بخواهیم تولید دانش بنیان داشــته 
باشــیم چاره اي نداریم جز این که به سراغ اصناف 
برویم. براي این که اصناف کوچک توسعه پیدا کنند 
نیاز به پیشران داریم و قرار است دفاتري تشکیل شود 
که فرایند هوشمندسازي سریع تر صورت گیرد.  دفتر 
خدمات کسب و کار وظیفه دارد به صنعت کمک کند 

و خدمات الزم را انجام دهد.
محسن دهنوي عضو هیات رئیسه و رئیس فراکسیون 
دانش بنیان مجلس  نیز در این همایش اظهار کرد: 
خط مقدم فضاي اقتصاد کشــور اصناف هستند. در 
کشور متاســفانه به اصناف کم توجهي شده است. 
اصناف در جایگاه هاي مختلف قانون گذاري و اجرایي 
معموال مورد کم لطفي قرار مي گیرد.وي افزود: قواعد 
کســب و کار در حال تغییر در دنیا است. طبیعتا هر 
فعال اقتصادي نقش خود را باید حفظ کند باید خود 
را با این قواعد سازگار کند. یکي از این اتفاقات ورود 
فضاي مجازي است که اقتصاد را دچار تغییر و تحول 
است. هوشمند شدن فضاي اصناف یک ضرورت است.

دهنوي گفت: ما زماني به اقتصاد دانش بنیان مي رسیم 
که صنایع بزرگ ما و همچنین اصناف دانش بینان 
شوند. ما در قانون دانش بنیان گفته ایم که معافیت 
مالیاتي مي دهیم اما باید در وزارت صمت آیین نامه اي 
در این زمینه نوشته شود. با هوشمندسازي صنف هم 
درآمد باال میرود هم معافیت مالیاتي خواهیم داشت.
عزت اهلل اکبري تاالرپشتي، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در ادامــه همایش بیان کرد: دانش 
بنیان شدن اصناف قطعا یک الزام است. این ظرفیت 
باید خودش را پیدا کند. در مجلس طرح دو فوریتي 
دیپلماس اقتصادي را داریم که یکي از موارد اصلي آن 

مي تواند همین دانش بنیان شدن اصناف باشد.
فتح اهلل توســلي، رئیس کمیته دیپلماس اقتصادي 
مجلس نیز در این همایش عنــوان کرد: اصناف باید 
نیازهاي کشورهاي مختلف را بررسي کنند. نیاز کشور 
این است که توســعه صورت گیرد. شرایط کشور با 
شرایط بین المللي باید هماهنگ شود. با این شرایط 
ما نمي توانیم نیازهاي کشور را تامین کنیم.قاسم نوده 
فراهاني، رئیــس اتاق اصناف تهــران اظهار کرد: در 
دنیاي امروز فعالیت هاي تجاري تابع قوانین و مقررات 
علمي و کاربردي هستند. یکي از روش هاي موثر در 
ایجاد رونق اقتصادي کشور توجه به کسب و کارهاي 

کوچک است.
وي ادامه داد: کسب و کارهاي کوچک در هر کشوري 
فعال شــود و دولت ها توجه ویژه اي به آن ها کنند 
چندین مزیت دارد. رونق بنگاه هاي اقتصادي کوچک 
نیازمند سرمایه گذاري گسترده نیست و به همین 

دلیل با سرعت و یک سرمایه گذاري نسبتا کم اقدام 
الزم را انجام دهند.وي در پایان گفت: در بنگاه هاي 
کوچک امکان زیاد شدن اشتغال در هر جاي کشور 
وجود دارد. اگر به کســب و کارهــاي کوچک توجه 
ویژه شــود هم در بعد تولید کاال و خدمت میتوان به 
هدف گذاري الزم رسید. استفاده از فناوري هوشمند 
مي تواند سرعت توسعه کســب و کارهاي کوچک را 
افزایش دهد. اصناف با علم روز پیش مي روند اما میزان 

آن کم است و باید بیشتر شود.
در این نشست بهنام طالبي معاون فناوري و نوآوري 
وزارت علوم گفت: اولین پارک فناوري اصناف مجوز 
گرفته است. در این پارک اصناف از مالیات و عوارض 
گمرکي همانند سایر پارک ها معاف هستند. در ضمن 
با اجرایي شدن طرح دســتیار فناوري، دانشجویان 
کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا قادر به حضور در 
این پارک ها و پردیس هاي فناوري هستند. از طرفي 
شــرکت هاي فناور و دانش       بنیان نیز با به کارگیري 
این دانشجویان مشــمول دریافت خدمات و مزایاي 
بیشتري از جمله در تسهیالت مالي، فضاي استقرار 
و سقف امتیازات ساالنه خواهند شد. این موضوع در 
مورد پارک فناوري اصناف نیز صدق مي کند.مدیرکل 
دفتر فناوري و نوآوري وزارت صمت نیز سه وعده به 
اصناف و شرکت هاي دانش بنیان داد.علي بابائي اعالم 
کرد: وزارت صمت از شرکت هاي دانش بنیاني که با 
اصناف همکاري مي کنند حمایت خواهد کرد، در واقع 
صنفي که با بهره گیري از فناوري کیفیتش ارتقا پیدا 
کند و ایمني کارش افزایش یابد مورد حمایت ماست. 
پیشــگیري از خطا در جریان فعالیت نیز یکي دیگر 
از مواردي اســت که در جریان بهره گیري از فناوري 

باید رخ دهد.
وي تاکید کرد: ما به اصنافي که با شرکت هاي فناورانه 
فعالیت کنند، لیزینــگ مي دهیم؛ نرخ این لیزینگ 
۹ درصد اســت و زمان تنفس آن ۶الي ۹ ماهه است. 
ما درحال راه اندازي صندوق خطرپذیر هستیم. هر 
صنفي حاضر باشد براي بنگاه هاي زیرمجموعه خود 
صندوق خطر پذیر راه اندازي کند ما نیز از آنها حمایت 
مالي مي کنیم.بابائي افزود: ما به بنگاه هایي که هنوز به 
مرحله تجاري سازي نرسیده اند و به دنبال تحقیق و 

توسعه هستند کمک مالي خواهیم کرد.
در پایان ســیدرضا فاطمي امین وزیر صمت با بیان 
این که نخستین کارکرد دانش بنیان شدن اصناف، 
محصوالت باکیفیت تر و کاهش قیمت است، گفت: 
همچنین موجب مي شود نیرو هاي انساني با تحصیالت 
تکمیلي و باالتر به کار گرفته شوند.فاطمي امین افزود: 
ظرفیت انساني با تحصیالت تکمیلي در کشور وجود 
دارد، که براي حفظ و استفاده از این ظرفیت باید از 
آن ها در بخش دانش بنیــان کردن اصناف به خوبي 
اســتفاده کرد.وزیر صمت در ادامه گفــت: در کنار 
سرمایه نیروي کار عامل سومي هم در تولید مطرح 
است به نام دانش، که در واقع آن دسته از فعالیت ها 
و رشته هایي که سهم دانش در آن بیشتر از دو عامل 

دیگر هست، دانش بنیان هستند.
وي با اشاره به این که در بحث دانش بنیان الزاما نباید 
به دنبال کار هاي پیچیده بود افزود: به طور مثال یکي 
از بانک ها در اقدامي خالقانه در خصوص تامین منابع 
مالي زنجیره اي، کارکردي خوب و تجربه اي مناسب 

در این حوزه دارد.
وزیر صمت گفــت: در وزارتخانــه دو گانه اصناف و 
صنعت نداریــم و در واقع هیچ تفاوتــي بین این دو 
حوزه قائل نیستیم، زیرا ما کســب و کار هایي داریم 
که برخي خدماتي، برخي معدني و همچنین برخي 
تولیدي و یا توزیعي هســتند که حتي تشکل هاي 
صنفي نیز دارند.فاطمي امین افزود: بنابراین وقتي 
مي گوییم کسب و کار ها باید دانش بنیان شوند، همه 
حوزه ها مدنظر است و یکي از مصادیق پررنگش بخش 

اصناف است.

طبق آخرین نظرســنجی  
کــه رصدخانــه مهاجرت 
ایران منتشــر کرده، بیش 
از ۵۳ درصــد کادر درمان 
تمایــل دارنــد از ایــران 
مهاجرت کنند و فقط ۳ درصد آنان پس از مهاجرت 
مایل اند به کشور بازگردند. نظام پزشکی در واکنش 
به این گــزارش اعالم کرده از ارائــه آمار مهاجرت 
پزشکان معذوریم اما رو به افزایش است. این سازمان 
در ادامه اظهار داشته نگرانی ما از آن روزی است که 
پزشکان ما به کشورهای همسایه مهاجرت کنند و 
ما با کمبود پزشــک روبه رو شده و مجبور به ارجاع 

بیماران به کشورهای همسایه باشیم. 
به گفته رئیس بخش اورژانس بیمارســتان سینا 
از ابتدای کرونا تا کنون ۵ هزار پزشــک مهاجرت 
کرده انــد. حســین کرمانپــور گفــت: مهاجرت 

پزشــکان اندک انــدک ذخیــره ارزی مملکت را 
به هدر می دهــد. این در حالی اســت که برای هر 
پزشــک عمومی نزدیک به هشتاد تا صد هزار دالر 
در طول تحصیالت هزینه می شــود. در کشــور 
لبنان ویزیت پزشک عمومی هشتاد دالر و ویزیت 
متخصصین صد دالر اســت. در آینــده در حوزه 
متخصصین در بعضی از رشــته ها دچار مشــکل 
خواهیم شــد. پزشــکی در تمام جهان جزو رشته 
های خوب و پردرآمد اســت. کرمانپور اضافه کرد: 
 برخی از ماماها هــم که فارغ التحصیل شــده اند 

امروز منشی هستند. 
در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و 
گو با »کسب و کار« گفت: مهاجرت نخبگان یکی 
از مسائل مهم است که اگر جلوی آن گرفته نشود 
عواقب خوبی برای کشــور نخواهد داشــت. رفتن 
نخبگان از کشور بخصوص کادر درمان در آینده ما را 
نیازمند دیگر کشورها برای دریافت خدمات پزشکی 
و درمانی خواهد کرد. این هشــدار را مسووالن هم 

در قالب نگرانی از واردات پزشــک به کشــور ابراز 
کرده اند. 

حمید حاج اســماعیلی اضافه کــرد: در حالی که 
نخبگان مــا از جمله کادر درمــان تحصیل کرده 
و باتجربه به کشــور های توســعه یافته مهاجرت 
می کنند که به دلیل آشــوب ها و وضعیت متشنج 
منطقه، مهاجرانی جایگزین نخبگان ما می شــوند 
که ســواد، تخصص و مهارتــی ندارنــد. بنابراین 
ســرمایه های گران  بهای کشــور یعنی نخبگان و 
پزشکان متخصص و پرستاران باتجربه  را از دست 

می دهیم.
وی در ادامه اظهار داشــت: فراهــم کردن امنیت 
شــغلی و درآمد متناســب با جایگاه اجتماعی و 
میزان تحصیــالت نخبگان ضــرورت دارد. اینکه 
تمایل به مهاجرت در کادر درمان افزایش یافته به 
دلیل درآمدهای باالی دیگر کشورها است. اینکه 
مشکالتی در کشور وجود دارد غیرقابل انکار است 
اما می توان بستر فعالیت پزشکان و کادر درمان را 

آماده و با ایجاد امکانات از مهاجرت آنان جلوگیری 
کرد. 

پدیده مهاجرت پزشکان در مقابل منافعی که برای 
خود پزشکان مهاجر و کشورهای پذیرنده پزشک 
دارد، سیستم بهداشت و درمان کشورهای در حال 
توسعه را به دلیل از دست رفتن نیروی کار پزشکی 
دچار مشکالت جدی می کند. مطابق جدیدترین 
آمار منتشــره، کشورهای هندوســتان، فیلیپین 
و پاکستان در ســال های اخیر، بیشــترین تعداد 
پزشک را روانه کشورهای توســعه یافته کرده اند. 
از لحاظ تعداد مطلق پزشکان مهاجر، رتبه اول در 
سطح جهان متعلق به هندوستان است، به طوریکه 
حدود ۶۰ هزار پزشک هندی در کشورهای آمریکا، 
انگلیس، کانادا و استرالیا مشغول کار هستند. تأثیر 
ناگوار این مهاجرت بر وضعیت بهداشت و درمان در 
کشــور مبدأ، هنگامی واضح تر می شود که بدانیم 
در خود هندوستان برای هر ۱۰ هزار نفر تنها یک 
پزشک وجود دارد، حال آنکه این رقم در استرالیا، 
۲۴۹ پزشــک برای هر ۱۰ هزار نفر، در کانادا ۲۰۹ 
پزشک، در انگلستان ۱۶۶ پزشک و در آمریکا ۵۴۶ 
پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است. عالوه بر این، 
باید توجه داشت که بیشتر پزشکان مهاجر، هم به 
لحاظ تحصیلی )نمرات دانشگاهی( و هم از جهت 
مهارت حرفه ای، افرادی ممتاز به شمار می آیند و 
این موضوع، اثر مخرب پدیده مهاجرت پزشکان را 
بر ممالک در حال توسعه دوچندان می کند. به هر 
ترتیب دالیل و عوامل زیادی در مهاجرت نخبگان 
و متخصصان ایرانی به کشــور های دیگر و خارج از 

کشور نقش دارد. 
یکی از این دالیل افزایــش ناامیدی و یاس در بین 
نخبگان و نیرو هــای متخصص کشورنســبت به 
آینده ی کشور است. افراد تحصیل کرده و متخصص 
به دنبال دانش آموختن بیشــتر و پیشرفت خود 
هستند. آن ها توســعه را امری جدی می دانند لذا 
تمایل به حضور در کشــوری دارند که به توســعه 
اهمیت بسیاری بدهد. هنگامی که نخبگان شرایط 
امید آفرین و چشــم انداز روشــنی در عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی نمی بینند نگران 
کاهش ســطح دانش و توانمندی خود می شوند. 
با توجه به اینکه چشــم انداز های پیش رو روشن 
نیســت، نگران فعالیت های مطمئــن علمی خود 
می شوند. سخت تر شدن شرایط کشور به افزایش 

مهاجرت نخبگان دامن می زند.
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

چگونه بفهميم كمبود آهن داريم؟
آيا مي دانيد كه در جهان ۲ ميليارد نفر يعنــي در حدود ۳۰ درصد از كل جمعيت 
آن، به كم خوني ناشي از فقر آهن مبتال هستند؟ آهن نقش بسيار حياتي در بيشتر 
عملكردهاي بدن مانند حمل اكسيژن به تمامي سلول هاي بدن دارد. از آن جايي كه 
بيشتر افراد داراي كمبود آهن هستند، شما بايد به دنبال رفع و پيشگيري از آن باشيد. 

در زير ۳ نشانه كمبود آهن را ذكر مي كنيم: 

۱. شما به طور مداوم احساس خستگي مي كنيد 
در حالي كه خستگي مي تواند نشــانه بيماري هاي مختلف در بدن باشد اما بهتر 
است در اينگونه موارد سطح آهن خود را بررسي كنيد. براساس يافته هاي موسسه 
ملي خون، ريه و قلب، خستگي شايع ترين عالمت كمبود آهن است و به اين دليل 
رخ مي دهد كه بدن نمي تواند اكسيژن را به خون حمل كند. اگر شما در خون خود 
اكسيژن كافي نداشته باشيد، خيلي زود خسته خواهيد شد. عالوه بر اين، سلول هاي 
قرمز خون در بدن ممكن است هموگلوبين كمتري از حد نرمال و طبيعي داشته باشد 

و همين امر نيز موجب ايجاد خستگي در بدن شود. 

۲. ريزش موي قابل توجه داريد 
يكي از نشانه هاي ديگر كمبود آهن، ريزش موي سر است. اگرچه ريزش ۱۰۰ عدد تار 
مو در روز طبيعي است اما از دست دادن قابل توجه آن مي تواند نشان دهنده مشكالت 
جدي در بدن باشد. براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه پزشكي تگزاس، زماني 
كه فوليكول هاي مو نتوانند اكســيژن كافي دريافت كنند، وارد دوره اســتراحت 

مي شوند و تا زماني كه كم خوني رفع نشود به رشد ادامه نخواهند داد. 
اگر متوجه ريزش موي زياد شــديد، رژيم غذايي خود را تغيير دهيد و از غذاهاي 
سرشار از آهن استفاده كنيد. همچنين اســتفاده از مكمل هاي دارويي به تجويز 

پزشك نيز مي تواند موثر باشد. 

۳. شما به طور مكرر بيمار مي شويد 
هنگامي كه بدن با كمبود مواد مغذي روبه رو مي شود، سيستم ايمني به طور طبيعي 
ضعيف تر خواهد شــد زيرا آنها مواد مورد نياز براي مبارزه با عفونت ها را در اختيار 
ندارند. دكتر مور معتقد است كه سلول هاي قرمز خون به حمل اكسيژن به طحال 

كمك مي كنند. طحال يك موقعيت كليدي براي مبارزه با عفونت هاست. 
 اگر بدن آهــن كافــي در اختيار نداشــته باشــد، نمي تواند جلــوي عفونت ها

 را بگيرد. 

سالمت

تصميم گيري درباره 
كسب و كار 

بايدها  
۱. صبر كنيد و به دنبال كسب و كاري باشيد كه 
كامال براي شما مناسب باشد. شما براي از دست 
دادن فرصت ها جريمه نخواهيد شد اما در صورت 
انتخاب نامناسب شكست مي خوريد يا سال ها زجر 

خواهيد كشيد. 
۲. در عين حال بايد فرصت طلب باشيد. يك اشتباه 
بزرگ غفلت اســت. يعني نتوانيد فرصتي را كه 

درست در مقابل شماست ، ببينيد.  
۳. براي تبديل شدن به يك كارآفرين موفق بايد 
اراده قوي و از خودگذشتگي الزم براي دستيابي به 

هدف تان را داشته باشيد.  
4. بايد پيش از شروع به كار درباره كسب و كاري 
كه قصد راه اندازي آن را داريد، دانش فني الزم را 

داشته باشيد.  
5. سعي كنيد كســب و كاري را بيابيد كه داراي 
پتانسيل اقتصادي بلندمدت باشد. اين نصيحت را 
به خاطر داشته باشيد: »به جايي برويد كه گوي در 

حال رفتن به آنجا ست، نه جايي كه االن هست.«  
6. به دنبال كســب و كاري باشــيد كــه در بازار 
امروز و فردا رشد كند. بســياري از فروشگاه هاي 
كوچك خرده فروشــي ديگر از دور خارج شده اند 
زيرا فروشگاه هاي عظيمي چون شهروند، رفاه و 
سايرين اجناس را با امكانات بيشتر و قيمت كمتر 

ارائه مي كنند. 
7. در اكثر كسب و كارهاي خدماتي شما قدرت 

قيمت گذاري داريد و مي توانند مناسب باشند.  
8. اگر قصد توليد و فروش يك محصول را داريد، 
معايب و مزاياي سپردن توليد به يك توليدكننده 

ارزان قيمت را مورد توجه قرار دهيد.  
9. واقع بين باشيد. فريب سودهاي كالن را نخوريد. 
سود كالن در صورتي به دست مي آيد كه كسب و 
كار درست را انتخاب كنيد و پيش از شروع آن همه  

موارد را به دقت مورد بررسي قرار داده باشيد. 
 ۱۰. براي ارزيابي ايده محصول يا خدمت خود سعي  
كنيد حتما از ديدگاه مشتريان آتي به آن بنگريد و 
بفهميد چه چيزي محصول يا خدمت شما را براي 

ايشان جذاب مي كند.  
ادامه دارد...

اورژانس کسب و کار آموزش

امروزه در جوامع اطالعاتي يك شــهروند 
به عنوان انســان عصر اطالعــات، نيازمند 
يكسري توانايي هاســت كه به كمك آنها 
بتواند يك كســب و كار را شــروع كرده و 
ضمن هدايت درست آن، موجبات پيشرفت 
كسب و كار را نيز فراهم كند. اين مهارت ها 

عبارتند از: 
۱- زبان انگليسي

IT -۲: توانايي كار بــا كامپيوتر + توانايي 
اســتفاده از اينترنت + آشنايي با روش ها و 

قوانين تجارت الكترونيكي
۳- مديريت: توان سرپرستي و راهبري

4- بازاريابي: آشــنايي با خريــد، فروش، 

e-marketing تبليغات و
5- مالي و اقتصادي: حسابداري، 
مفاهيم هزينه و درآمد، آشنايي 

با مسائل اقتصادي
بــا ايــن تفاســير هــر فردي 
مي تواند با نمره دادن به ميزان 

آشــنايي اش با هريك از مباحث 
فوق، توان خود را در كسب و كارهاي 

عصر حاضر مورد سنجش قرار دهد. از 
يك ديدگاه نيز، اين 5 فاكتور عنوان شده 
در اصل بيش از اينكه مهــارت و توانايي 

به شــمار بيايند، نيازهاي ضروري 
انسان امروز به نظر مي رسند. 

5مهارتكسبوكارآيندهساز

چطور بين زندگي شخصي و كار تعادل برقراركنيم ؟
اين نوشــتار به برقراري تعــادل در زندگي 
شخصي و كسب و كار مي پردازد. مشغوليت 
بيش از حد يكي از بدترين كارهايي اســت 
 كه در حق كســب و كارتان انجام مي دهيد.

 اطمينان خاطــري كه اين مشــغله زياد و 
نشانه موفقيت دانســتن آن در شما به وجود 
مي آورد، در نهايت كيفيت تعامالت، خدمات 
و سالمتي تان را كاهش مي دهد. تبديل شدن به پرمشغله ترين كارآفرين در ميان 
جمع دوستان و آشنايان، مسابقه اي تسليحاتي است كه نبايد سعي كنيد پيروزش 
باشيد. اما يكي از چاره هاي اين مشكل مي تواند خالي گذاشتن يك روز از تقويم 
كاري باشــد. يكي از بهترين كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد، اين است كه به 
صورت منظم 4 تا ۱۲ ساعت از وقت خود را به بهبود شرايط ذهني تان اختصاص 
دهيد. در اين فرصت زياد به تلفن جواب ندهيد، پاسخگويي به ايميل ها را متوقف 
و جلسات خود را به وقت ديگري موكول كنيد. اين روز خالي، تعطيلي محسوب 
نمي شود، بلكه روز تفكر، افزايش بازده و تعادل شخصي است. از جمله كارهايي كه 

مي توانيد در اين روز انجام دهيد اينها را مي توان نام برد: 
۱. طرح كسب و كار خود را تعديل كنيد.

۲. به مطالعه مطالب مهم و عقب افتاده بپردازيد.
۳. با هدف برقراري ارتباط مجدد با مشتريان سابق خود تماس بگيريد.

در نظر گرفتن اين روز در ابتدا ممكن است براي تان كمي عجيب و غريب باشد اما 
كم كم به بخشي جدايي ناپذير از كسب و كارتان تبديل خواهد شد اما چطور بايد 

چنين كاري كرد؟
۱. برنامه ريزي: شما بايد روز خالي خود را از قبل تعيين كنيد؛ به ويژه اگر افراد 
ديگري هستند كه برنامه شان به برنامه روزانه شما بستگي دارد. هيچ كاري به اين 
زمان اختصاص ندهيد. آن را مثل جلسات هميشگي تنظيم كنيد تا وقت خالي 
خود را جدي بگيريد. ديدن اين روز در تقويم كاري تان باعث مي شود منتظر آن روز 

باشيد و برايش لحظه شماري كنيد. 
۲. تعهد: ممكن است وسوسه شويد يكي دو كار ساده را نيز در اين زمان انجام دهيد، اما 
حتي يك عقب نشيني كوتاه از اين تعهد و پرداختن به مشغله هاي معمول روزانه مي تواند 
شما را از اين حال و هوا خارج كند. در عوض، طوري به برنامه خود متعهد بمانيد كه گويي 
به واي فاي يا شبكه موبايل دسترسي نداريد يا مثال وقت خود را با كسي مي گذرانيد كه 

براي تان بسيار عزيز است. به عبارت ديگر، دفتر كار شما در اين روز بسته است.
۳.  اســتفاده حد اكثري: همين كه مي دانيد روزتان آزاد است، فرصت ها و 
ايده هاي تازه اي به ذهن شــما راه خواهند يافت. به ياد داشــته باشيد اين روز 
براي استراحت نيست، بلكه قرار اســت در آن به دور از تعهدات خارجي، منابع 
ذهني خود را دوباره متمركز كنيــد. در اين فرصت مي توانيد مطالعه كتاب هاي 
نيمه تمام را به پايان برســانيد، براي تفكر به پياده روي برويد و با مشترياني كه 
مدتي اســت از آنها خبر نداريد دوبــاره ارتباط برقرار كنيــد. از طرف ديگر اين 
روز زمان مناسبي است براي آنكه اســتراتژي خود را مورد بازبيني قرار دهيد و 
اســتراتژي تازه اي بچينيد، ابزار هاي خود را دوباره تعريف كنيد و خود را به اين 
استراتژي ها و ابزار ها پايبند  سازيد. اين كار مثل اين است كه با اختصاص زماني 
 مناسب، تبر خود را براي ادامه مبارزه تيز كنيد، تا بتوانيد جنگجوي اثرگذارتري

 باشيد. مشغله بيش از حد، قاتل خاموش كسب و كار شماست. شما با گنجاندن 
فضايي خالي در برنامه پرمشــغله خود قادر خواهيد بود بــه كارهاي نيمه تمام 
و عقب افتاده رســيدگي و در عين حال نيروي ذهني الزم بــراي ادامه موثر راه 
 را در خود متمركز كنيد. ناگفته نماند كه اجراي اين توصيه به كمي جســارت

 نياز دارد. 
منبع: ديجياتو

راهکار

۹ روش مطمئن و كم هزينه  بازاريابي موفـق
در اين نوشتار سعي شده است روش هاي كم هزينه اي براي بازاريابي موفق 

معرفي شوند كه براي هركسي در هر حرفه و شغلي مي تواند مفيد باشد. 
در ادامه 9 روش مطمئن و كم هزينه براي بازاريابي موفق آمده است: 

۱. بهترين آگهي هاي تان را به صورت كارت چاپ كرده و براي 
مشتريان در بازار هدف ارسال كنيد 

مشتريان كارت هايي را مي خوانند كه كوتاه و خالصـه باشد. يك آگهي كوچك 
روي يك كارت پستال مي تواند بازديدكنندگان زيـادي را به وب سـايت شما 
بياورد و اين خـود مي تواند باعث افـزايش فـروش شـود. هزينه اين كار معموال 

زياد نيست. 

۲. روش هاي بازاريابي خود را مرتب عوض كنيد و در استفاده از 
اين روش ها خالق باشيد

 بنابراين يك روش بازاريابي براي هميشــه و براي همه كسب وكارها 
موفق نيست. اگر متن آگهي شما عوض نشود مشتريان شما خسته مي شوند، 
البته خود شما هم از اين تكرار خسته خواهيد شـد. بـازاريابي مي تواند مفرح 
باشد اگر از مزيت هاي اســـتفاده از روش هاي متنوع بازاريابي براي برقراري 
ارتباط با مشتريان خود استفاده كنيـد. در انتخاب روش هاي بازاريابي خـود 
دقت كنيـد. هميشه براي يك بازاريابي موفق بايد براساس يك طرح بازاريابي 
عمل كرد. سعي كنيد در طرح بازاريابي خود از روش هاي متنوع استفاده كنيد. 

هميشه نظـر مشـتريان خـود را درباره روش هايي كه به كار برده ايد، جويا 
شويد. اين نظرات مي توانند موفقيت طرح بازاريابي شما را تضمين 

كنند. 

۳. به مشتريان براي يافتن محصوالت و خدمات 
مناسب كمك كنيد 

اگر می خواهيد براي مشتري خـود بروشـور معرفي 
محصوالت بفرســتيد، مي توانيد بروشور يا كارت 
محصول يا خدماتي را بفرســتيد كه فكر مي كنيد 
براي مشتري شما مفيد اســت. اين كار مي تواند 
به مشتري شما در يافتن محصوالت مناسب 
كمك زيادي كند و مشــتري شما را 

راضي نگه دارد. اگــر نگران 
فــروش محصول 

خود هستيد، مي توانيد قبل از اين كار با توليدكننده آن محصول هماهنگي 
و از اين فرصت استفاده كنيد. مثال درصدي از فروش را براي خود در نظر 
بگيريد يا اينكه تخفيف خاصي را براي مشتري خود از فروشنده بگيريد. 

۴. جواب تلفن هاي خود را متفاوت بدهيد 
سعي كنيد ســفارش هاي خاصي را در هر مكالمه تلفني به مشتري 
ارائه كنيد. به عنوان مثال مي توانيد بگوييد: روز بخير؛ من ... هستم. 
از من درباره خدمـــات جديد سوال كنيد. با اين پيام، تلفن كننده با 
دريافت پيام، عالقه مند مي شود يا ناگزير است كه از شما درباره اين 
خدمات سوال كند. بيشتر شركت ها پيام هـــايي از پيش ضبط شده 
دارنـد كـه وقـتي مشتري پشت خط مي مانـد آن را بـراي مشـتري 
پخش مي كنند. شما مي توانيد اين كار را خودتان انجام دهيد. از نظر 
مشتري تفاوتي ندارد كه اين پيام از قبل ضبط شــده يا اينكه زنده 
ارائه شده اســت. براي اســتفاده از اين روش مطمئن شويد كه پيام 
شما براي مشتريان جذاب باشد. اگر مشــتري شما از راه دور تماس 
 مي گيرد، با ارائه آگهي هاي طوالني، وقت و پول مشــتري خود را به

 هدر ندهيد. 

5. از دست نوشته  استفاده كنيد
سعي كنيد در تمام نامه هايي كه براي مشتري خود مي فرستيد، از دست نوشته يا 
مهرهاي مخصوص يا برچسب هاي خاص استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه 
دست نوشته روي نامه در نخستين بار كه نامه ديده مي شود، خوانده مي شوند. به 
خاطر داشته باشيد اين نوشته ها در صـورتي به طور كـامل خوانـده مي شوند كه 
خالصه و كوتاه باشند، به طوري  كه بيننده بتواند آن را دركمتر از ۱۰ ثانيه بخواند. 

۶. يك پيشنهاد فروش براي مشتري خود بفرستيد كه تازه از 
شما خريد كرده است 

اگر به عنوان مثال مشتري شما لباسي از شما خريده است، مي توانيد نامه اي 
براي او بفرستيد و ضمن تشكر از خريد قبلي به اطالع او برسانيد كه براي خـريد 
بعـدي به طور مثال از تخفيف ۲۰ درصدي برخوردار است. براي اينكه بتوانيد 
اين پيشنهاد را به فروش نزديك كنيد، براي پيشنهاد خود زمان تعيين كنيد. 

۷. خبرنامه ارسال كنيد
آيا مي دانيد هزينه فروش به يك مشتري جديد شش برابر بيشتر از فروش به 
مشتري قديمي است؟ شما با اســتفاده از خبرنامه مي توانيد بازاريابي را روي 
مشتريان قديمي خود متمركز كنيد. اگر هزينه خبرنامه چاپي براي شما زياد 
است، مي توانيد با استفاده از پست الكترونيك اين كار را با هزينه بسيار پاييني 
انجام دهيد. در خبرنامه مي توانيد هميشه پيشنهاد فروش ويژه اي را به 

مشتري قبلي خود ارائه كنيد. 

۸. گاهی بازاريابي مشترك داشته باشيد
اگر فكر مي كنيد به تنهايي قـادر بـه تحـمل 
هزينه بـازاريابي نيستيد، به دنبال شريكي 
باشيد كه محصول او هم مناسب مشتري 
شماست يا اينكه محصـوالت شـما مكمل 
يكديگرند. با ارائه طرح بازاريابي مشترك 
مي توانيــد در هزينه هــاي بازاريابي 

صرفه جويي كنيد. 

۹. بروشورها و آگهي هاي 
خود را در تمام نامه هاي ارسالي 

شركت قرار دهيد 
ايــن كار هزينه زيادي براي شــما 
نــدارد و شــما از نتيجــه كار قطعا 
متعجب خواهيد شد كه ببينيد اين 
پيشنهادهاي شما به دست چه افرادي 
مي رسد و سفارش خريد به شما مي دهند. 
اگر فكر مي كنيد به تنهايي قادر به تحمل 
هزينه بازاريابي نيســتيد، به دنبال شريكي 
باشــيد كه محصول او هم مناســب مشتري 
شماست يا اينكه محصوالت شما مكمل يكديگرند. 

توصيه طاليي
روش هاي بازاريابي خود را مرتب عوض كنيد و در استفاده 

از اين روش ها خالق باشيد. 
منبع: بيزينس اينسايدر
ترجمه: بازده
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ايراني ها روزانــه 10 ميليارد 
تومان سيگار مي كشند

رئيــس كل مبارزه بــا مصرف دخانيات كشــور 
گفت: در كشــور ما هزينه روزانه مصرف سيگار 
۱۰ ميليارد تومان است و دولت دو برابر اين رقم را 
خرج بيماري هاي ناشي از مصرف سيگار مي كند. 
به گزارش فارس، محمدرضا مسجدي، رئيس كل 
جمعيت مبارزه با مصرف دخانيات گفت: متاسفانه 
مساله اي كه در كشــور ما در حال رخ دادن است، 
همه گيري استفاده از قليان در بين دختران و مادران 
است و بايد گفت اين يك برنامه تهاجمي فرهنگي 
و از پيش  طراحي  شده اســت. وي افزود: كشور ما 
يكي از پيشگام ترين كشــورها در بحث سالمت 
عمومي است و ما كشوري كه رئيس جمهوری آن 
در شوراي امنيت قضايي كشورش عضو باشد، بسيار 
كم داريم و بايد به وزارت بهداشت به دليل عضويت 
رئيس جمهوری در شوراي امنيت قضايي تبريك 
گفت. مسجدي در برنامه سازمان بهداشت جهاني 
ادغام سالمت روان را نوعي الگوبرداري از جمهوري 
اسالمي دانست. رئيس كل جمعيت مبارزه با مصرف 
دخانيات بيماري هاي قلب و عروق، بيماري هاي 
مزمن تنفسي، ســرطان و ديابت را علت دوسوم 
مرگ وميرهاي جهان و ايران دانست و گفت: غذاي 
ناسالم، فعاليت فيزيكي نامناسب، مصرف دخانيات 
و الكل به عنوان 4 علت عمده اين مرگ ها شناخته 
شده است. وي گفت: نياز است كه مصرف كم نمك 
و روغن از كودكي در سبك زندگي فرزندان گنجانده 
شود. رئيس كل جمعيت مبارزه با مصرف دخانيات 
گفت: جايي كه قليان مصرف مي شــود، شــيوع 
بيماري سل هم بيشتر اســت. مبارزه با دخانيات 
ضمن مبارزه با 4 بيماري مهم، محور اساسي براي 

مبارزه و كنترل سل است. 

خبر »كسب و كار« گزارش مي دهد

انگيزه اشتغالزايي زنان روستايي کم شده است
جــاي بســي تاســف دارد 
ديدن زناني كه به دليل يك 
ســري مصلحت ها و شرايط، 
فرصت هاي كار در روســتا را 
رها مي كنند و در شهر مشغول 
انجام يك فعاليت غيررسمي مي شوند. طبيعتا اين امر 
براي خود زنان روستايي نيز به لحاظ اجتماعي و هم به 
لحاظ اقتصادي خوشايند نيست  ظاهر موضوع نشان 
مي دهد زنان روســتايي رفاه كمتري نسبت به زنان 
شهري دارند، اســتقالل اقتصادي ندارند و از سختي 
كار روستا كه نسبت به درآمدهاي آن مقرون به صرفه 
نيست و هيچ امكاناتي متناســب با آن وجود ندارد، به 
تنگ آمده اند. از آن جايي كه دنباله دار شــدن اين امر 
ضربه بزرگي به اقتصاد كشــور مي زند، بايد به دنبال 
چاره اي اساسي براي حل اين مشكل باشيم؛ مشكلي 
كه كارشناســان خيلي وقت اســت اهميت آن را به 
مسئوالن هشدار مي دهند. به نظر آنها شايد بهتر باشد 
به زنان روستايي بهاي بيشتري بدهيم، از فعاليت هاي 
آنها براي رشد كارهاي صنعتي بهره بگيريم، درآمد آنها 
را با رونق مشاغل روستايي تضمين كنيم و با حمايت 
ويژه از ظرفيت هاي روستايي استقالل اقتصادي آنها را 

فراهم  سازيم.

فرصت روستا براي اشتغال زنان
اهميت اين توضيحات زماني روشــن مي شود كه 
بدانيم زندگي در روستا حتي در آن دوران كه اشتغال 
زنان به اين صورت متداول نشــده بود، براي زنان 
اختياراتي تعيين كرده بود كه مهم ترين آن مشاركت 
در امور اقتصادي و اشتغال است. فرصت هاي روستا 
براي اشتغال باعث شده با وجود نرخ باالي بيكاري 
در روستا و مهاجرت بسيار روستاييان به شهر، نرخ 
بيكاري در شــهرها كماكان باالتــر از نرخ بيكاري 
در روستاها باشــد. البته ناگفته نماند كه نرخ باالي 
اشتغال زنان روستايي نسبت به شهر در دوران حاضر 
نه به دليل وجود فرصت هاي شــغلي، بلكه به دليل 

فعاليت زنان در كارهاي زراعي، دامداري و مرغداري 
است، به عبارتي توقعات كم زنان روستايي، سعي و 
تالش زياد، مسئوليت پذيري و... تركيبي ساخته كه 
از يك فعاليت خانگي حتي كوچك براي آنها ايجاد 
شغل كرده است اما مساله مهم بي رغبتي اخير زنان 
روستا به فعاليت هاي روســتايي است كه تا حدود 
زيادي بر افزايش نرخ بيكاري در روستا ها دامن زده 

است.

زنان روستايي در حال تبديل شدن از يک 
توليد کننده به مصرف کننده هستند

به اعتقاد كارشناســان، زنان ســاكن در شهرها به 
دليل برخورداري از رفاه نسبتا بيشتری از زندگي در 
برابر زنان روستايي كشور، توان بيشتری برای باقي 
ماندن در بازار كار كشور نسبت به زنان روستايي را 
دارند و همين علت اساسي ماندگاري زنان شهری 
در شغل خود در قياس با زنان روستايی است. با اين 
وجود عوامل ديگري بر اشتغال زنان روستايي تاثير 
منفي گذاشته كه مهم ترين آن اختالف دستمزدها 
و درآمد زنان روســتايي نسبت به شهري، كم رنگ 

بودن سنت هاي تبعيض آميز ميان زن و مرد در شهر و 
توزيع عادالنه قدرت در شهر بين زن و مرد است. اين 
عوامل به اضافه فضاي توسعه اي جديد در روستا ها 
باعث شده انگيزه اشتغالزايي زنان روستايي نسبت 
به گذشته كمتر شود، به طوري كه زنان روستايي 
كم كم در حال تغيير كار از يك توليد كننده به يك 
مصرف كننده هســتند. به گفته كارشناسان، ورود 
جريان توسعه به روستا تغييرات بسياری را در فضاي 
روستا و در ابعاد اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي ايجاد 
كرده كه گرچه اين تغييرات همراه خود درآمد باال، 
رفاه اجتماعي و سطوح تحصيلي و بهداشتي باالتري 
را به ارمغان آورده اســت اما تاثيرات عميق و بعضا 
ناخوشايندي را در شرايط اقتصادي و به تبع آن در 
شرايط اجتماعي روستا بر جاي گذاشته كه يكي از 
آثار آن همين مهاجرت هاي گسترده روستاييان به 

شهرهاست. 

بي عدالتي، روســتاييان را خسته کرده 
است

پريچهر سلطاني، استاد دانشــگاه در اين رابطه به 

»كســب وكار« مي گويد: زنان روســتايي از كار در 
روستا دلزده نشــده اند اما بي عدالتي هاي موجود و 
فاصله امكانات شهر و روستا آنها را از روستا خسته 

كرده است. 

رشد نابرابر شهر و روستا
وي با اشــاره به اينكه در كشــور ما شــهر و روستا 
همزمان رشد اقتصادی و اجتماعی را تجربه نكردند، 
توضيح مي دهد: فضاي اقتصــادي و رفاهي جامعه 
بايد به گونه اي باشــد كه همه مردم در آن احساس 
عدالت كنند. منظــور از عدالت هم اين اســت كه 
شــأن اجتماعي، فرهنگي و اقتصــادي همه مردم 
حفظ شود اما در كشور ما روستاييان از اين عدالت 
محروم  هســتند. اين نابرابري ها باعث شــده زنان 
روستايي تصور كنند كه در حال انجام فعاليت و توليد 
براي عده اي محدود هستند يا اينكه آنها به سختي 
مي افتند و توليد مي كنند تا شهري ها در رفاه باشند. 
دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي به همه روستا ها 
برده شده است. همه آنها امكانات شهر را مي بينند و 
نمي توانند نسبت به آن بي تفاوت باشند. روستا هاي 
ما تغييرات كمی نســبت به گذشته كرده اند، حال 
آنكه شهرها نسبت به گذشته بسيار تغيير كرده اند. 
حتي وضعيت امكانات در كالن شــهرها نسبت به 
شهرهاي كوچك قابل قياس نيست. يك روستايي از 
همه امكانات رفاهي، آموزشي، زيربنايي و... گرفته تا 
امكانات ديگر بي بهره است و طبيعتا اين موضوع نه 
در يك زمان كوتاه اما باالخره او را وادار به مهاجرت 
مي كند. بنابراين نه تنها زنان، بلكه همه روســتا در 

معرض تهديد اين بي عدالتي ها قرار دارد. 
وي با تاكيد بر اينكه زنان روســتايي هيچ امكانات 
و ســرگرمي اي ندارند، مي گويد: يك زن روستايي 
جايي براي تفريح و مسافرت ندارد. دختران روستايي 
اكنون تحصيل كرده اند و مشــخصا امكانات حاضر 
روســتا آنها را اقناع نمي كند. اينكه مي بينيم همه 
به تهران هجوم آورده اند به دليــل همين امكانات 
 است. آن كسی كه تحصيل كرده به دنبال امكانات

 بيشتر است.
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»كسب وكار« گزارش مي دهد

رشد بيکاري با افزايش دانشگاه هاي پولي
يــك  در  تحصيــل 
دانشــگاه غيردولتــي 
هزينه هــاي ميليونــي 
دانشــجويان  بــراي 
دارد. شــهريه هايي كه 
پرداخت آن ضمانتي براي تضمين آينده شغلي 

دانشجويان نيست. 
نه دانشــگاه وظيفه  چنين تضميني را دارد و نه 
دانشــجويان همچنين انتظاري. بازار كار هم با 
وجود وضعيت آشــفته اي كه دارد، خيلي وقت 
است كه از پاســخ به مطالبات فارغ التحصيالن 
شانه خالي كرده اســت. با اين حال آنچه جاي 
سوال و ابهام دارد، انگيزه و هدفي است كه مردم 

را به تحصيل و رفتن به دانشگاه واداشته است.
 با وجودي كه بازار كار نتوانسته است به ميزان 
نيــاز فارغ التحصيالن شــغل ارائه كنــد، بايد 
بپرسيم مردم به چه نيتي به دانشگاه مي روند؟ 
تحصيل هــاي هزينه بر چه كمكــي به جامعه و 
اقتصاد كشور كرده اســت؟ نهادهاي علمي در 
 قبال پولي كه مي گيرند، چــه كمكي به جامعه

 علمي كرده اند؟ 
طي ســال هاي اخير با گســترش دانشــگاه ها 
تعداد دانشــجويان و به تبــع فارغ التحصيالن 
نيز نســبت به قبل گســترده تر شــده اســت 
و حتــي دولــت، دانشــگاه ها و نهادهــاي 
حمايتي نيــز به شــيوه هاي مختلــف رغبت 
مــردم بــه دانشــگاه را افزايــش داده انــد. 
كشــور ما اكنون 5 برابر كشــورهاي پيشرفته 
دانشــگاه دارد و حتي بيشــتر از هند و چين با 
 جمعيت ميلياردي، دانشــگاه تاســيس كرده 

است. 
دانشــگاه ها براي جذب دانشــجو با همديگر به 
رقابــت مي پردازنــد و براي جذب دانشــجوي 
بيشتر اعتبار دانشــگاهي خود را به بوق و كرنا 
مي گذارند. سايت ها پر اســت از تبليغ و آگهي 

براي پذيرش دانشــجو و حتي بنرهاي شهري 
نيز از دســت آنها در امــان نمانده اســت. هر 
شــهري يك يا چندين دانشــگاه دارد و بعضي 
مواقع ازدياد دانشــگاه ها كه بيــش از ظرفيت 
 دانشجويان اســت، فضاي داخلي دانشگاه ها را

 به ظاهر خالي نشان مي دهد. 

بيكاري 50 درصدي فارغ التحصيالن
حجــم گســترده دانشــگاه ها چــه دولتي و 
چه غيردولتــي، موجــي از فارغ التحصيالن و 
دانشــجويان را به راه انداخته كــه هيچ بازاري 
 قادر به پوشــش توقعات و خواســته هاي آنها

 نيست. 
آيا اين دانشــگاه ها تعهدي بــه تربيت علمي و 
حرفه اي دانشــجويان با وجود آمار 8۰ درصدي 
دانشــجويان بي مهارت، دارنــد؟ پرداخت اين 
همه هزينه از سوي دانشــجو، دانشگاه، دولت 
و... براي رســيدن به چه مقصودي اســت؟ آيا 
اين مقصــود با وجــود بيــكاري 5۰ درصدي 
فارغ التحصيالن دانشگاهي حاصل شده است؟ 
از آنجايــي كه برابــر آمارها، 8۰ درصــد افراد 
جويــاي كار فارغ التحصيالن دانشــگاهي اند، 
آيا صرف هزينه و ســرمايه براي گرفتن مدرك 
دانشگاهي يا تاسيس دانشــگاه عاقالنه است؟ 
اين وضعيت ريشــه در چه چيــزي دارد؟ كدام 
 نهادهــا كوتاهي كرده انــد و چه كســاني بايد 

پاسخگو باشند؟
بــه گفتــه كارشناســان طبيعتــا نهادهــاي 
مرتبط با بــازار كار، بخش خصوصــي، دولت و 
نهادهــاي دانش بنيان به هر دري هــم بزنند با 
وجــود حجــم گســترده فارغ التحصيــالن و 
ناتوانايي هايي كه در آنها سراغ دارند، نمي توانند 
 در يــك بــازه زماني كوتــاه پاســخگوي نياز

 آنها باشند.
 كما اينكه در قبال دانشــجويان بي مهارت هم 
مسئوليتي نداشته اند. وضعيت آشفته دانشگاه ها 
و بازار زماني روشن مي شود كه بدانيم كشور ما 

رتبه ســوم دنيا در تعداد فارغ التحصيالن رشته 
مهندسي را دارد و بيكارترين های كشور در اين 
رشته تحصيل كرده اند. به گفته كارشناسان در 
حالي كه 8۰  درصد وزرا در كشور توسعه يافته اي 
مانند انگليس داراي مدرك تحصيلي ليسانس 
هستند، بســياري از مديران و كارمندان دولتي 
در كشور ما پول مي دهند تا مدرك دكترا بگيرند 
 فارغ از اينكه حتي به يك زبان بين المللي اشراف 

داشته باشند. 
ليال دانشــمندي، نايب رئيس مراكز مشــاوره 
شغلي كل كشور در اتاق بازرگاني در اين رابطه 
 به »كسب وكار« مي گويد: زماني كه پاي ارزش ها 
 در ميان باشــد، مــردم حاضرند هــر هزينه اي

 بپردازند.
 فرقــي نمي كند چــه دانشــگاه باشــد يا هر 
چيز ديگــري؛ بــراي مــردم مهم اين اســت 

كه پــا به پــاي بقيــه و همــگام بــا فرهنگي 
 كــه جامعه بــراي آنهــا بــه ارمغــان آورده، 

پيش بروند.
 به همين دليل در حال حاضر رفتن به دانشگاه 
و گرفتــن مدرك بــراي خيلي ها ارزش شــده 
اســت. بعضي از مردم صرفا بــراي اينكه از نظر 
موقعيت اجتماعي جايگاه خوبي داشته باشند، 
 به دانشــگاه مي روند، درس مي خوانند و مدرك

 مي گيرند. 

انگيزه هاي سودجويانه دانشگاه ها
وي با اشــاره به خروجي بي كيفيت دانشگاه ها 
توضيح مي دهد: از طرفي انگيزه هاي سودجويي 
بر دانشــگاه ها غالب شده و دانشــگاه ها محلي 
شــده اند براي كســب درآمد نه توزيــع واقعي 
علم. دانشــگاه ها براي به دســت آوردن بيشتر 

بازاريابــي مي كننــد و از آنجايي كــه در قبال 
آينده دانشــجويان مســئوليتي نپذيرفته اند، 
دانشــجوياني به جامعه تحويل مي دهند كه بار 
علمي زيادي ندارند؛ نه دانسته مطلوبي دارند و نه 
توانمندي موثري. عمر، هزينه و فرصت جوانان 
 امروزي به بطالت مــي رود و آينده بــراي آنها

 روشن نيست. 
بنا بــه آخرين گزارش وزارت علــوم، تحقيقات 
و فناوري، در حــال حاضر در ايــران ٢  هزار و 
٦4۰ دانشــگاه وجــود دارد كه از ايــن ميان 
ســهم وزارت علــوم از جمعيت دانشــجويي 
 ٦8  درصــد و ســهم دانشــگاه آزاد ٣٢  درصد

 است.
 اين درحاليســت كه براســاس اعالم موسسه 
اسپانيايي CISC چين تنها ٢  هزار و 48۱ و هند 

w .هزار و ٦٢۰ دانشگاه داير كرده است
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ازدواج از طالق پيشي گرفت
در سال گذشته ســن ازدواج به طور محسوسي 
كاهش يافت و بيشــترين تركيب ازدواج ثبت 
شــده، مربوط به تركيب سني مردان ٢۰ تا ٢4 
ســاله با زنان ۱5تا ۱۹ ســاله بوده است. با اين 
حال بر اســاس آمارها ازدواج از طالق پيشــي 

گرفته است.
به گزارش فارس، براســاس گــزارش دفتر آمار و 
اطالعات جمعيتي ســازمان ثبت احوال كشور، 
اطالعات مربوط به ازدواج و طالق ايرانيان در سال 

گذشته به شرح زير است: 
در سال گذشــته تعداد ٦85٣5٢ واقعه ازدواج به 
ثبت رسيده است كه براين اساس ، نرخ خام حاصل 
از ثبت ازدواج در كشور 8.7 در هزار به دست آمده 
و ميانگين ســن زوجين به ترتيب ٢8.5 و 8.٢٣ 
سال براي مردان و زنان است. استان هاي اردبيل، 
كردستان و خراسان شــمالي به ترتيب با ۱۱.۱، 
۱۰.٦ و ۱۰.٦ در هزار بيشترين و استان هاي تهران، 
ســمنان و اصفهان به ترتيب با ٦.۹، 7.٢ و7.4 در 
هزار كمترين نرخ ثبت ازدواج را به خود اختصاص 
داده اند. استان هاي البرز، گيالن، خراسان رضوي و 
كرمانشاه به ترتيب با ٢.7٣، ٢.٦8 و ٢.57 در هزار 
بيشترين و استان هاي سيستان و بلوچستان، ايالم 
و يزد، چهار محال و بختياري به ترتيب با ٦.۰، ٣.۱ 
و ۱.4 در هزاركمترين نــرخ ثبت طالق را به خود 

اختصاص داده اند. 
همچنين بيشترين طالق ثبت شده زنان در گروه 
سني ٢۹-٢5 ســاله با رقم ٣75٣5 واقعه )۹.٢٢ 
درصد( و بيشترين تركيب طالق ثبت شده، مربوط 
به تركيب سني مردان ٣4-٣۰ ساله با زنان ٢۹-٢5 
ساله بوده كه تعداد آن برابر با ۱٦٢8٦ واقعه )۹.۹ 

درصد( بوده است. 
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فرهنگ
 و هنر

نخســتين گزارش رسمي منتشر شــده درباره 
وضعيت صادرات و عرضه بازي هاي رايانه اي ايراني 
در بازارهاي جهاني حكايت از درآمد ناخالص يك 

ميليون و ۲۳۵ هزار دالري اين بازار دارد. 
حدود يك ماه پس از انتشار رسمي نتايج نخستين 
پيمايش ملي پيرامون وضعيت بــازار بازي هاي 
رايانه اي در ايران، واحد پژوهش بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي نخستين گزارش آماري از وضعيت صادرات 
بازي هاي رايانه اي ايراني را آماده انتشار كرده است. 
اين گزارش را مي توان در كنار نتايج نخســتين 
پيمايش ملي در حوزه بازي هــاي رايانه اي تالش 
ديگري براي رسيدن به تصويري جامع از وضعيت 
صنعت بازي هاي رايانه اي در ايران دانست. گزارشي 
كه به وضوح مي توان ســهولت صادرات ديجيتال 
 نســبت به صادرات فيزيكي بازي هــا را در آن 

مشاهده كرد. 
به گزارش مهر، دكتر سيد محمدعلي سيدحسيني، 
مدير مركز تحقيقات بازي هــاي ديجيتال درباره 
جزئيــات اين گــزارش مي گويد: ايــن گزارش 
آماري براي نخســتين بار توسط مركز تحقيقات 
بازي هاي ديجيتال تهيه شده و ظرفيت بازي هاي 
ديجيتال ايراني كه در فروشــگاه هاي ديجيتال 
خارجي منتشــر شده اند را نشــان مي دهد.  وي 

 افزود: اين گــزارش آماري با همــكاري بيش از 
۱۵ بازي ساز تهيه شده است. اطالعات اين گزارش 
مبتني بر داده هاي جزئي حاصل از مرحله توليد تا 
عرضه و فروش در فروشگاه هاي ديجيتال خارجي 

است. 
سيدحســيني ادامه داد: تاكنون درآمد ناخالص 
بازي هاي ديجيتال صادر شده معادل ۱۲۳۵۰۰۰ دالر 
بوده كه بخش عمده اين درآمد از طريق بازي هاي 
يك جا خريد به دست آمده است؛ اين در حاليست 
كه بخش عمده دانلود مربــوط به بازي هاي درون 
پرداخت است. از سوي ديگر بازي هاي pc مي توانند 
جايگزيني بــراي بازار ضعيف داخل كشــور در 
فروشگاه هاي ديجيتال خارجي پيدا كنند. مي شود 
صنعت بازي هاي pc را از طريق صادرات تقويت كرد. 
مدير مركــز تحقيقــات بازي هــاي ديجيتال 
افزود: فروشــگاه هاي ديجيتال گوگل پلي، اپ 
استور و استيم به ترتيب ســه فروشگاه اصلي و 
مهم هســتند كه بازي هــاي ايرانــي درآمدزا 
در آنها نشــر پيدا كرده اند. اين در حاليست كه 
 تعداد بازي هاي عرضه شــده در پلتفرم pc بيش 

از ساير پلتفرم هاست. 
وي در تشــريح شــرايط مالي فــروش بازي هاي 
ايرانــي هم گفــت: هــر نســخه بــازي ايراني 
 يــك جاخريــد تقريبــا به طــور ميانگيــن

 ۸ دالر در فروشگاه هاي ديجيتال خارجي قيمت گذاري 
شده و به طور ميانگين هر بازي ديجيتال ايراني ۱۰۰ هزار 
مخاطب در فروشگاه هاي ديجيتال خارجي داشته است. 
سيدحسيني افزود: بازي هاي ايراني عرضه شده 
به فروشگاه هاي ديجيتال خارجي تاكنون توسط 
۲۲ شركت ناشر داخلي و خارجي صادر شده اند. از 
 اين ميان، ۵۲ درصد ناشر ايراني و ۴۸ درصد ناشر 
غير ايراني بوده اند. برخي شــركت هاي بازي ساز 
ضمن اينكه توليدكننده بــازي ديجيتال بوده اند، 
ناشر بازي هاي ساخت شركت خود در فروشگاه هاي 

ديجيتال خارجي نيز بوده اند. 
وي ادامه داد: با توجه به نمودار عرضه اين بازي ها 
طي سه سال گذشته، شاهد روند رو به رشد صادرات 
بازي هاي ديجيتال ايراني هستيم و قرار است اين 
گزارش در اختيار بازي سازاني كه در صادرات ۳۷ 
عنوان بازي ايراني درآمدزا نقش داشته اند، قرار گيرد 
تا ضمن اطالع از وضعيت موجود، نسبت به نقاط قوت 

و ضعف بالقوه آگاهي داشته باشند. 
مدير مركز تحقيقات بازي هاي ديجيتال در پايان 
تصريح كرد: اطالعات آماري اين گزارش از ۵ بخش 
اصلي شامل بازيگران، بازي ها، درآمد، قيمت گذاري 
و دانلود تشكيل شده است كه هر بخش جزئيات ۳۷ 
بازي ديجيتال صادراتي را در نمودارهاي آماري به 

نمايش مي گذارند. 

نخستین گزارش رسمی 
درباره وضعیت بازی های رایانه ای 
ایران در بازار های جهانی نشان داد

۱۲۳۵۰۰۰ دالر؛ 
درآمد

 ناخالص 
صادرات

 بازي هاي 
ديجيتال 

گروه فرهنگ و هنر
News kasbokar@gmail.com



7

I N FO@biznews. ir

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: فوالد هرمزگان 
به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی کشور حمایت 
از طرح های دانش بنیان و نوآورانه را در دســتور کار 
خود قرار داده است و با همین استراتژی پیش می رود. 
عطااهلل معروفخانی در پی انتخاب طرح فوالد هرمزگان 
در  چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی 
(بعنوان طرح برتر ، ضمــن تبریک به کلیه کارکنان و 
ذینفعان شرکت  گفت : شــرکت فوالد هرمزگان در 
سال های اخیر با اســتفاده از طرح های دانش بنیان و 
حمایت از آن ها توانســت محصوالت نوین فوالدی را 
تولید کند. وی افزود: سال جاری نیز با توجه به منویات 

مقام معظم رهبری و انتخاب شعار سال مبنی برتولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین، فوالد هرمزگان نیز همین 
استراتژی را سرلوحه کار خود قرار داده است. مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمزگان در خصوص طرح ارائه شده 
در جشــنواره حاتم نیز خاطرنشــان کرد: حضور در 
جشنواره ها با ارائه طرح های گوناگون سبب ایجاد انگیزه 
در شرکت و شناساندن طرح در جامعه هدف می شود. 
همچنان که طرح ساخت غشاهای اولترافیلتراسیون 
با استفاده از غشاهای مستعمل اسمز معکوس توسط 

کارکنان فوالد هرمزگان توانســت عالوه بر اینکه در 
همایش هــای مختلف مطرح و حائز جایــزه و تقدیر 
شود، به عنوان یک طرح دانش بنیان نیز مطرح باشد. 
معروفخانی اضافه کرد: با توجه به اینکه صنایع بزرگ 
فوالدی در کشور در کنار آب قرار دارند، نمک  زدایی آب 
دریا یکی از روش های بسیار موثر برای تامین آب مورد 
نیاز این صنایع به شمار می رود. از این رو، اسمز معکوس 
فرایندی است که به طور گسترده برای این منظور مورد 

استفاده قرار می گیرد.

ازطرحهایدانشبنیانحمایتمیکنیم
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صنعت و 
معدن

برپایی موکب چادرملو در مسیر 
نجف اشرف به کربالی معلی

برای اولین بار و پس از ۲ سال محدودیت های 
ناشی از کرونا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، 
موکب اسکان زائرین اربعین حسینی را در کشور 
عراق برپا کرد. چادرملو با هدف خدمت رسانی 
به زائران بزرگترین اجتماع معنوی شــیعیان 
جهان، این موکب را در شــهر نجف و در عمود 
۱۷۰ دایر کرده است. این موکب شامل اسکان و 
پشتیبانی در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع 
با ظرفیت ۷۰۰ نفر و با اعزام ۱۲۰ نفر از پرسنل 
جهت خدمات رسانی به زائران، رسالت فرهنگی 
خود مبنی بر ترویج فرهنگ و مکتب اهل بیت 
)ع( را در این فرصت معنوی با اجرای برنامه های 
فرهنگی و مذهبــی ایفا خواهد کــرد. موکب 
چادرملو تا ۲۶ شهریور پذیرای زائران حسینی 

در نجف اشرف خواهد بود.

با صدور احکام جداگانه ای صورت گرفت؛
۳ انتصاب جدید در شــرکت 

فوالد مبارکه
با صدور احکام جداگانه ای از سوی محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه، سرپرســت 
معاونت بهره برداری، سرپرست معاونت اقتصادی 
و مالی و معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها 
منصوب شدند. بر این اساس، غالمرضا سلیمی 
به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری، مهدی 
کویتی به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و 
مالی و عباس اکبری محمدی به عنوان معاون 
سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه 

انتخاب گردیدند.

اخبار

کمیســیون  نشســت  در 
حمل ونقل و لجستیک اتاق 
ایران دالیل بــاال بودن بهای 
فروش تولیــدات داخل در 
مقایسه با انواع مشابه خارجی 
و منطبق نبودن با استانداردهای اروپایی بررسی شد و 

ذی نفعان این حوزه پیشنهاد خود را ارائه کردند.
نشست کمیســیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران 
برگزار شد؛ موضوع اصلی این نشست بررسی دالیل باال 
بودن بهای فروش تولیدات داخل در مقایسه با انواع مشابه 
خارجی و تشریح دالیل منطبق نبودن با استانداردهای 
اروپایی و بررسی راهکارهای کیفی سازی و تأمین قطعات 

و لوازم یدکی ناوگان جاده ای بود.
در ابتدای این نشست محمود سالمی، مشاور کمیسیون 
حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران از مشکالت حمل ونقل 
جــاده ای و از جلوگیــری وزارت صنعــت از واردات 
کامیون های باکیفیت گفت؛ کامیون ها در ایران ازنظر 
کیفیت و قیمت با کامیون های هیچ کدام از کشورهای 
همسایه نمی تواند رقابت کند. سیستم حمل ونقل در 
ایران نیاز به نوسازی ناوگان دارد و سن باالی ناوگان به 

کشور خسارت باال وارد خواهد کرد.
سالمی از فرسودگی ناوگان باری کشور گفت: در پایان 
سال ۱4۰۰ به طور متوسط ســن ۱9.۳ سال را داشته 

است. وســایل نقلیه عمومی  باربری زیر یک سال ۱.۷ 
درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری 
باالی 5۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل 
داده است. بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به وسایل 
نقلیه باری با سن ۱۱ تا ۱5 سال و ۶ تا ۱۰ سال بوده است.

 سالمی ادامه داد: یکی از مهم ترین آسیب های اقتصادی 
مصرف باالی سوخت است. مصرف باالی سوخت عالوه بر 
زیان اقتصادی، اثرات مخرب زیست محیطی هم به همراه 
دارد. همچنین یارانه پنهان سوخت در بخش حمل ونقل 

جاده ای ( شامل بار و مسافر )برای سال(۱۳99 ( رقمی 
در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ البته 
با افزایش قیمت های نفت و نرخ تسعیر ارز و ثابت ماندن 
قیمت گازوئیل به ویژه در سال ۱4۰۱ رقم مزبور به شدت 
افزایش یافته اســت. مهم ترین پرسش در این نشست 
تخصصی این بود که شــرکت های تولیدکننده داخلی 
ســاالنه چقدر می توانند ظرفیت تولید داشته باشند و 
چگونه می توانند به حل مشــکالت ناوگان باری کشور 
کمک کنند؟ در این زمینه یکی از حاضران عنوان کرد 

که در حال حاضر اجــازه واردات کامیون های حمل بار 
داده شده و ساالنه امکان واردات ۶ الی ۲۰ هزار دستگاه 
کامیون وجود دارد. البته وارداتی که هم که انجام می شود 
مطابق با استانداردهای یورو 5 است  نه یورو ۶؛ به دلیل 
اینکه برای این کامیون ها پشتوانه خدمات پس از فروش 

وجود ندارد و هزینه  زیادی به کشور وارد می شود.
در این نشست عنوان شد که قیمت و کیفیت کامیون های 
ایرانی نسبت به برخی از کشورها شرایط بهتری دارد اما 
عمر ناوگان باالســت و این جز موضوع های بدیهی است 
و باید به دو طرح نوســازی که قباًل هم مطرح شــده بود، 
توجه شود. بعد از آن یکی از حاضران در نشست از واردات 
کامیون های با عمر سه سال گفت که البته باوجود نقایص 
که دارد و مطلوب نهایی سیستم حمل ونقل باری کشور 
نیست اما همچنان می تواند کار خوبی باشد. در این نشست 
بر لزوم  تسریع در نوسازی ناوگان تاکید شد؛ چراکه میزان 
ناوگان فرسوده در کشور ۱۲8 هزار دستگاه است و تعداد 
دستگاه های نوسازی شده از سال ۱۳9۲ تا ۱۳99 حدوداً 
55۰۰ دستگاه است. به هرحال آنچه ناوگان حمل ونقل نیاز 
 دارد، کمیت نوسازی است ولی این به معنای بی توجهی 
به کیفیت نیســت. بعــداً از آن علی حســینی، رئیس 
کمیسیون حمل ونقل و لجســتیک اتاق ایران از اهمیت 
حمل ونقل گفت که اســاس توســعه کشــورها است و 
گســتردگی زیرســاخت های حمل ونقل و شبکه های 
 متصل  به  هــم با ســطح باالتــری از توســعه یافتگی 

همراه است.

در نشست کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران تاکید شد

سرعت نوسازی ناوگان باری  باید افزایش پیدا کند

نشست صمیمانه مدیران ارشد 
گروه سایپا با مشتریان

همزمان با برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه 
خودرو مشهد، اولین نشســت صمیمانه مدیران 
عامل شــرکت های گروه، مدیران ارشــد حوزه 
خدمات، مهندســی، کیفیت، فروش با جمعی از 
مشتریان محصوالت ســایپا در استان خراسان 
رضوی برگزار شد و در این نشست مشتریان نقطه 
نظرات خود را در خصوص خودرو خودبیان کردند.

به گزارش روابط عمومی سایپا ، احمد کریم پور 
سرپرست مرکز امور مشتریان گروه سایپا در این 
نشست گفت: بر اساس دستور و تاکید مدیرعامل 
محترم گروه خودروسازی سایپا، مشتری مداری 
و رضایت مندی مشتریان جزو اولویت های اصلی 
گروه سایپا قرار گرفته و بر این اساس پروژه های 
متعددی در این حوزه تعریف شــده و به دنبال 
انجام آن هستیم. کریم پور سیاست های گروه 
خودروسازی ســایپا در بحث افزایش رضایت 
مشتریان از کیفیت محصوالت و خدمات را برای 
مشتریان تشریح کرد و افزود: با تاکید مدیرعامل 
گروه ســایپا مشــتری مداری و رضایت مندی 
مشــتریان جزو اولویت های اصلی گروه سایپا 
است و پروژه های متعدد و بزرگی در این حوزه 
تعریف شده و به دنبال انجام آن هستیم. او تصریح 
کرد: به دنبال آن هستیم که تا پایان سال کانال 
های ارتباطی از جمله اپلیکیشن موبایل، فالواپ، 
باشگاه مشــتریان، خدمات بیشتر خط تماس 
ارتباطی ۰9۶55۰ که در اختیار مشتریان قرار 
دارد را توسعه دهیم چرا که اقدامات اصالحی با 
محوریت نظر مشتری در اولویت قرار گرفته است. 
او افزود: برای برگزاری این نشست در ابتدا بررسی 
های صورت گرفت و امکان سنجی انجام شد و با 
رعایت همه پروتکل های بهداشتی و با توجه به 
محدودیت های که در محل برگزاری داشتیم،  
تعداد 5۰ نفر از مشتریان محصوالت متنوع گروه 
ســایپا به صورت اتفاقی و رندوم انتخاب شدند. 
کریم پور تاکید کرد: نمونه های انتخاب شــده 
بر اساس فراوانی مدل محصول در سطح استان 

خراسان رضوی انتخاب شدند.
او با اشــاره به اینکه برگزاری این نشســت،بیان 
همراهی همه جانبه گروه سایپا با مشتریان خود 
است گفت: شاخص احساسی و عاطفی مشتری 
نسبت به استفاده از محصوالت در نظرسنجی و 
ارتباط تلفنی ایجاد نمی شود و این فرصت با تاکید 
مدیرعامل گروه طی یک نشست صمیمانه انجام 
شد و خوشبختانه تصمیم گیری های بسیار خوبی 
در این نشست صورت پذیرفت. سرپرست مرکز 
امور مشتریان گروه سایپا گفت: به دلیل استفاده 
حداکثری از جلسه، برنامه به نحوی برگزار شد که 
بیشــترین زمان ممکن به شنیدن صحبت های 
مشــتریان اختصاص یافت و به همین خاطر در 
خصوص تمامی محصوالت چندنفر از مشتریان، 
نظرات، انتقادات، پیشــنهادات و صحبت های 
خود را بیان کردند و سپس مدیران عامل شرکت 
های گروه و مدیران ارشد حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش توضیحاتی ارائه دادنــد. او با بیان 
اینکه مشتریان از انجام این نشست بسیار رضایت 
داشتند، گفت: در این جلسه تصمیمات کالن در 
حوزه های طراحی، کیفیت، مهندسی برای بلند 
مدت گرفته شــد و همچنین مواردی هم نیاز به 
اقدامات ســریع در حوزه خدمات، امداد و تامین 
قطعه بود که تصمیم گیری شــد و در کل جمع 

بندی مناسبی صورت گرفت.

قهرمانی تیم والیبال کارگری گهرزمین 
در مسابقات منطقه گل گهر

شب گذشته در ادامه مســابقات والیبال منطقه 
گل گهر؛ تیم والیبــال گهرزمین، پس از پنج برد 
متوالی موفق شــد با نتیجه ۲ بــر ۱ تیم والیبال 
توسعه عمران منطقه گل گهر را شکست دهد و 
بدون باخت قهرمان والیبال مســابقات کارگری 
منطقه گل گهر شــود. به گزارش روابط عمومی 
باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین، گفتنی است، 
در این مسابقات سرپرســتی تیم گهرزمین به 
عهده محمود پورخســروانی و سرمربی این تیم 
را مصطفی ذکایی برعهده داشت. همچنین امین 
جهانشاهی و محمدرضا شهسواری نیز به عنوان 

مربی در تیم گهرزمین حضور داشتند.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر صمت افزود: اکتشاف دقیق مواد معدنی 
منجر به این می شــود تا معادن به درســتی فعال و 

واحد های فرآوری در کنار این معادن ایجاد شود.
وجیه اهلل جعفــری معاون وزیر صمت در نشســت 
شــورای معادن که با حضور  اســتاندار سیستان و 
بلوچستان برگزار شد ، گفت : این سازمان به دنبال 
بستر سازی در جهت حضور ســرمایه گذار و بخش 
خصوصی در معادن است.  رییس هیات عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور گفت:  
 تسهیل گری،بستری سازی و کاهش ریسک حضور 
سرمایه گذار بخش خصوصی در معادن کشور و استان 

را از اولویت های سازمان ایمیدرو ذکر کرد.
وی ادامه داد:در مرحله ثبــت محدوده های معدنی 
باید شرکت های توانمند با توجه به ضریب ریسک 
باال در بخش معدن ، در استان سیستان و بلوچستان 
حضور یابند. معاون وزیر صمت بیان داشت: از طریق 
استفاده از طرح آمایش شهرستانی که در وزارت صمت 
آماده شده است می توان واحد های فرآوری بر اساس 

ظرفیت مواد معدنی آن منطقه ایجاد کرد. نشســت 
شــورای معادن با هدف ارائه برنامــه ها و همچنین 
طرحهای در دست اقدام ســازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران صبح امروز در اســتان 
سیستان وبلوچستان تشــکیل شد. حسین مدرس 
خیابانی با بیان اینکه معــادن از جنس ثروت های 
زیرزمینی است که باید به اشتغال تبدیل شود افزود: 
باهمکاری جدی ایمیدرو  در این استان ، در پیشرفت 
معادن موثر اســت. وی افزود: معادن تا کنون زمینه 
اشــتغال ۲9 هزار و 4۰۰ نفر را در این استان فراهم 
کرده است. استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید 
بر سرعت بخشیدن به روند احداث زیرساخت ها در 
معادن اذعان کرد: همچنین معادن کوچک مقیاس 
نیز باید توسعه پیدا کند تا شــاهد توسعه معدن در 
استان باشیم. مدرس خیابانی تاکید کرد: برای انتقال 
آب دریای عمان ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار الزم 
است که شرکت های معدنی بزرگ می تواند به این 

حوزه کمک کنند.

در صنعــت فــوالد و در بخش تولیــد محصوالت 
ساختمانی ، دیگر نباید به تولید فوالدهای عمومی 
اکتفا کنیم . در این راستا ذوب آهن اصفهان، فوالدهای 

جدید، خاص و صنعتی را تولید می کند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نخستین همایش 
فناورانه صنعت ساختمان و مسکن که ۱4 شهریور 
ماه در سالن همایش های مرکز تحقیقات راه و مسکن 
و شهرسازی با محوریت طرح جهش تولید مسکن 
برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت :  خوشبختانه 
امروز شاهدیم که مرکز تحقیقات وزارت راه ، مسکن 
و شهرسازی به دنبال تحول صنعت ساختمان است 
تا ضمن بهبود معماری ساختمان ، مزایایی همچون 
کاهش هزینه و افزایش سرعت ســاخت و ساز نیز 
حاصل گردد که این امر مستلزم ، تغییر در نوع ساخت 
وساز و صنعتی سازی است . مهندس رخصتی اظهار 
داشت :صنعتی سازی در ساخت و ساز نیاز به استفاده 
از محصوالت جدید دارد تا کیفیت ، سرعت و ایمنی در 

ساخت و ساز متحول شد .
وی افزود : جهت مرتفع ســازی دیگــر نمی توان از 
محصوالت عمومی استفاده کرد و لذا باید به سمت 
تولید محصوالت جدید با تکنولوژی جدید برویم که 
در این راستا ذوب آهن تولید انبوه محصوالتی همچون 
تیرآهن های بال پهن را محقق ســاخته که مزایای 
استفاده از آن در راستای شاخص های صنعتی سازی 

است . مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
ایران با ۳۰ میلیون تن تولید رتبه دهم تولید فوالد دنیا 
را دارد و ظرفیت تولید بیش از 4۰ میلیون هم موجود 
است  در حالیکه قبل از انقالب تنها یک کوره بلند با 
تولید ساالنه 5۰۰ هزار تن در اختیار  داشتیم گفت : 
با توجه به جمعیت ومصرف سرانه فوالد ، هم اکنون 
با تولید مازاد مواجه هستیم که باید صادر شود و لذا 
حرکت صنایع فوالدی به ســمت تولید محصوالت 
خاص مشکلی در تامین محصوالت فوالدی عمومی 

ایجاد نمی کند .
مهندس رخصتی با اشــاره به ضرورت  بهره گیری 
بیشتر از ســازه های فوالدی در صنعت ساختمان 
کشور ، گفت : محصوالت جدید ذوب آهن به توسعه 
صنعت ســاختمان و صنعتی سازی کمک می کند 
و به طور کلی صنعت فوالد کشور برای پاسخگویی 
 به نیاز های جدید باید به ســمت تولید فوالدهای 

خاص برود .

رییس هیات عامل ایمیدرو:

اکتشافدقیقومعادنبهدرستیفعالوواحدهای
فرآوریدرکنارمعادنایجادشود

محصوالتجدیدذوبآهنبهصنعتیشدن
ساختوسازمسکنکمکمیکند
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چهار مدل جديد آيفون 14 اپل معرفی شد
اپل چهار مدل جدید آیفون شامل آیفون ۱۴، آیفون ۱۴ پالس، آیفون ۱۴ پرو و 
آیفون ۱۴ پرو مکس که قادرند در شرایط اضطراری از طریق ماهواره، درخواست 
کمک ارســال کنند را روز چهارشنبه در مراســمی در مقر مرکزی این شرکت 

رونمایی کرد.
اپل در مراسمی که Far Out نام داشت، مدلهای جدید آیفون، ساعت هوشمند 
و ایرپاد را معرفی کرد. مدلهای آیفون ۱۴ اســتاندارد، شبیه مدلهای آیفون ۱۳ 
هستند که سال گذشته معرفی شدند اما تنها تفاوت آنها، حذف مدل مینی و افزوده 
شدن مدلی با صفحه نمایش بزرگتر ۶.۷ اینچ است.آیفون ۱۴ و آیفون ۱۴ پالس، 
دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در پشت گوشی با یک سنسور بزرگتر دارند و دوربین ۱۲ 
مگاپیکسلی جلوی گوشی، سیستم اتوفوکوس جدیدی برای گرفتن عکسهای 

سلفی بهتر و سریعتر دارد.
اکثر ارتقاهای صورت گرفته در آیفون، مربوط به الین پیشرفته پرو است. مدلهای 
پرو، یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه یک لنز تله فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و 
یک لنز اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی در پشت گوشی دارند. همچنین صفحه نمایشی 
دارند که مانند مدلهای اپل واچ، قادر است همیشه در حال کم مصرف بماند. به 
این ترتیب، گوشیهای جدید، ویجتهای حاوی اطالعات مانند هواشناسی، تقویم، 
قرار مالقات و وضعیت سهام را نشان می دهند در حالی که باقی صفحه در حالت 

خاموش می ماند.
مدلهای پرو همچنین پردازنده های ســریع A۱۶ را دارند در حالی که مدلهای 
استاندارد آیفون ۱۴، از همان پردازنده قبلی A۱۵ استفاده می کنند. اپل پردازنده 
A۱۶ را ســریعترین تراشه در یک تلفن هوشــمند توصیف کرده که ۴۰ درصد 
سریعتر از رقیبش است. بهبودهای صورت گرفته در دوربین آیفون ۱۴، شامل 
حالت جدیدی به نام اکشن برای ویدئو است که کمک می کند شاتها تثبیت شوند. 
همچنین گوشیهای جدید اپل از eSIM استاندارد استفاده می کنند که نیاز به 
سیم کارت فیزیکی را حذف می کند. آیفون ۱۴ مانند جدیدترین مدلهای اپل واچ، 

امکان تشخیص تصادف را دارد.
آیفون مهمترین محصول اپل مانده و حدود ۵۰ درصد از فروش این شــرکت را 
تشکیل می دهد و به کسب درآمد بیشتر از سرویسهای مانند اپ استور و اپل تی 
وی پالس کمک می کند. همچنین مشتریان را به خرید وسایل جانبی مانند ایرپاد 
و اپل واچ ترغیب می کند. آیفون ۱۴ توانایی اپل برای بیرون کشیدن پول از جیب 
مشتریانی که در مواجهه با افزایش تورم، همچنان تقاضای خریدشان حفظ شد اما 

از ضعف اقتصادی در امان نمانده اند را به محک خواهد گذاشت.
قیمت فروش آیفون ۱۴ از ۷۹۹ دالر آغاز خواهد شد و برای آیفون پالس به ۸۹۹ 
دالر می رسد. هر دو مدل برای پیش سفارش از ۹ سپتامبر، موجود خواهند بود. 
قیمت مدل آیفون ۱۴ پرو از ۹۹۹ دالر و آیفون ۱۴ پرو مکس از ۱۰۹۹ دالر آغاز می 
شود. هر دو مدل برای پیش سفارش از ۹ سپتامبر، موجود هستند و ۱۶ سپتامبر، 

عرضه آنها آغاز می شود.
اپل اعالم کرد در نسل جدید آیفون سیستمی بکار رفته که در شرایط اضطراری در 
مناطق دورافتاده، امکان تماس با امدادگران را فراهم می کند و در بعضی شرایط، 
 )FindMy( کاربران وقتی اتصال دیگری ندارند، می توانند از اپلیکیشن فایند مای

برای اشتراک گذاری موقعیت مکانی خود از طریق ماهواره استفاده کنند.
شرکت گلوبال اســتار اعالم کرد اپراتور ماهواره ای سرویس امداد اضطراری اپل 
خواهد بود.شرکتهای دیگر روی قابلیت مشابه کار می کنند. ایالن ماسک، موسس 
شرکت اسپیس ایکس، ماه گذشته اعالم کرده بود با شرکت تی موبایل برای استفاده 
از ماهواره های استارلینک برای اتصال مستقیم تلفنها به اینترنت، همکاری می 
کند.آیفون ۱۴ صفحه نمایش ۶.۱ اینچ و مدل آیفون ۱۴ پالس اپل، صفحه بزرگتر 
۶.۷ اینچ را دارد. مانند این مدلها، صفحه نمایــش آیفون پرو در اندازه ۶.۱ اینچ و 

آیفون پرو مکس در اندازه ۶.۷ اینچ عرضه می شود.
اپل همچنین مدلهای جدید اپل واچ شامل مدل جدید واچ اولترا را برای استفاده 
در ورزشهای ســخت و غواصی، معرفی کرد. اولترا، باطری بزرگتری دارد که در 
رویدادهایی مانند مسابقات سه گانه دوام دارد و قابلیتهای مقاومت حرارتی و ضد 
آب بهتری برای عمل در فضاهای بیرونی و همچنین ردیابی جی پی اس بهتر برای 
فعالیتهای ورزشی دارد. مدلهای جدید ساعت هوشمند اپل شامل مدل ارزان ارتقا 
یافته به نام SE و Watch ۸ Series است که قابلیت تشخیص تصادف را داشته و 
عمر باطری آنها در حالت کم مصرف، ۳۶ ساعت است.قیمت Series ۸ با سرویس 
فعال اتصال به شبکه، از ۴۹۹ دالر و مدل SE با سرویس فعال اتصال به شبکه، از 
۲۹۹ دالر آغاز می شود. مدل اولترا که شامل سرویس فعال اتصال به شبکه است، از 
قیمت ۷۹۹ دالر آغاز می شود و از ۲۳ سپتامبر موجود خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، ارزش سهام اپل با گذشت بیش از یک ساعت از مراسم معرفی محصوالت 
جدید این شرکت، ۰.۶ درصد صعود کرد که ضعیفتر از رشد ۱.۵ درصدی شاخص 

اس اند پی ۵۰۰ در معامالت چهارشنبه بود.

نگرانی سامسونگ از وضعيت صنعت تراشه
شرکت کره ای سامسونگ الکترونیکس هشدار داد صنعت نیمه رسانا ممکن است 
سال ۲۰۲۲ را در وضعیت دشواری به پایان برســاند. کی یونگ کای هیون، مدیر 
واحد راه کارهای دستگاه سامسونگ که مسئولیت نظارت بر فعالیتهای نیمه رسانای 
این شرکت را دارد، گفت: دورنما برای نیمه دوم سال، تیره است و سامسونگ هنوز 
نشانی از بهبود در سال آینده نمی بیند. تراشه سازان رقیب مانند اس کی هاینیکس 
و میکرون تکنولوژی، طی هفته های اخیر درباره کندی تقاضا برای تراشه هشدار 
داده اند. وی در ادامه افزود: دیدگاه عمومی در ابتدای امســال این بود که نیمه دوم 
سال، بهتر از نیمه اول خواهد بود اما از آوریل تا مه، این دیدگاه تغییر چشمگیری پیدا 
کرد. اظهارات این مدیر ارشد سامسونگ در مراسمی در کارخانه تراشه جدید این 
شرکت در پیونگ تاک مطرح شد. وی گفت: استراتژی سامسونگ، واکنش سریعتر 
به تغییرات بازار به جای چسبیدن به برنامه سرمایه گذاری از پیش طراحی شده، بوده 
است. این شرکت هر آنچه در توان دارد، برای حفظ هزینه سرمایه، انجام خواهد داد.

سامسونگ همواره سرمایه گذاری باالیی در ابتکارهای جدید مربوط به تراشه داشته 
است. این شرکت در رقابت برای ساخت پیشرفته ترین تراشه ها در جهان، تولید 
انبوه تراشه سه نانومتری را در ژوئن آغاز کرد. به گفته کی یونگ، سامسونگ برای 
بهبود عملکرد و کاهش هزینه تراشه ها تالش می کند زیرا قصد دارد نسل جدید 
تراشه سه نانومتری را در سال ۲۰۲۴ بسازد. عالوه بر رکود بازار تراشه، اختالفات 
میان چین و آمریکا، سامسونگ را دچار چالش کرده است. اگرچه کره جنوبی از 
نظر تاریخی همواره مواضع همسو با واشنگتن داشته است اما این غول فناوری روی 
امکان فروش تراشه ها، تلفنهای هوشمند و محصوالت دیگر به بازار بزرگ چین 

حساب می کند. سامسونگ در چین، مشتریان و کارخانه هایی دارد.
دولت آمریکا دسترسی چین به فناوریهای پیشرفته را محدود کرده و اخیرا، فروش 
تراشه های هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته تولید تراشه را به شرکتهای فناوری 
چینی ممنوع کرده است. همچنین در حال بررسی اقداماتی برای محدود کردن 
سرمایه گذاری آمریکایی در شرکتهای فناوری چین است و همزمان، میلیاردها 
دالر کمک مالی برای تقویت تولید نیمه رسانا در خاک آمریکا، فراهم کرده است. 
واشنگتن از هر تراشه سازی که بخشــی از کمک فدرال را دریافت می کند، می 
خواهد از تولید تراشه های پیشرفته در چین به مدت ۱۰ سال خودداری کند. دولت 
کره جنوبی درصدد است در این باره با مقامات آمریکایی مذاکره کند. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، همزمان با مضاعف شدن تالشهای آمریکا برای تحکیم زنجیره 
تامین تراشه در داخل کشور، سامسونگ برنامه هایی را برای ساخت یک کارخانه 
تراشه سازی به ارزش ۱۷ میلیارد دالر در شهر تیلور تگزاس اعالم کرده که ساخت 

آن قرار است اواخر امسال آغاز شود.

اخبار

ارایه خدمات مرکز تماس نیازی به پروانه ندارد
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعالم کرد: با تصویب کمیسیون ارایه خدمات مرکز تماس )Contact Center( از فهرست خدمات نیازمند دریافت پروانه حذف شد. صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیوئی- اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد مقررات زدایی و به منظور تسهیل و کاهش هزینه های کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضروری با پیشنهاد رگوالتوری مبنی بر حذف 
پروانه ارایه خدمات مرکز تماس موافقت کرد. وی  با اشاره به اینکه با ابالغ مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تاسیس و ارایه خدمات مرکز تماس به دریافت پروانه نیاز ندارد، گفت: پروانه های فعلی 

ارایه خدمات مرکز تماس پس از پایان مدت اعتبارشان تمدید نمی شوند و در صورتیکه دارنده پروانه قبل از پایان مدت اعتبار مجوزش، برای خاتمه فعالیتش درخواست دهد، پروانه وی لغو می شود.

کارشکنی شــبکه بانکی 
در پرداخت تســهیالت به 
تولید و فعــاالن اقتصادی 
صدای مسووالن حتی وزیر 
اقتصاد را نیز درآورده است. 
در ســالهای اخیر سیســتم بانکی آنچنان که باید 
از تولید حمایت نکــرده و از پرداخت وام به فعاالن 
اقتصادی شــانه خالی کرده اســت. این در حالی 
است که بر اساس گزارشــهای منتشر شده منابع 
بانکی بیشتر به سمت شرکتها و زیرمجموعه های 
خود بانکها سرازیر می شــود. چرخش تسهیالت 
در میان شــرکتهای زیرمجموعه بانکها که متعلق 
به اعضای هیات مدیره بانکها بوده، معضلی اســت 
 که مســووالن وعده پیگیری و برخورد جدی با آن 

را داده اند. 
در این رابطــه وزیر اقتصاد با بیــان اینکه باالترین 

میزان سرانه شــعب بانکی را در دنیا داریم گفت: 
عدم پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن اقتصادی 
را پیگیری می کنیم. احســان خاندوزی افزود: اگر 
هر مصداقی وجــود دارد که یک فعــال اقتصادی 
برای دریافت قرارداد تســهیالتی مراجعه کرده و 
شبکه بانکی کشــور از این موضوع استنکاف کرده 
باشــد حتما جای پیگیری دارد. بــه گفته وی، در 
زیر مجموعه شــبکه بانک های دولتی کشور این 
مســاله را به عنوان یک تعهد انجام شده و خاتمه 
یافته تلقی می کنیم و اگر واقعا در این زمینه تخطی 
وجود داشته باشد اصال اغماض نخواهیم کرد. اگر 
درآمدی در شــرکت یا واحدهای تولیدی محقق 
نشده، اجحاف است که مالیاتی بیش از این از فعاالن 
اقتصادی اخذ شــود و این مســاله را نیز پیگیری 
خواهیم کرد. یکی از الزامات قانون برنامه ۵ ســاله 
کاهش میزان شعب است زیرا باالترین میزان سرانه 
شعب بانکی را در دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق 
ابزارهای دیگر دسترســی های مــردم به خدمات 

بانکی را افزایش دهیم.

این در حالی اســت که محمد هادی ســبحانیان، 
معاون وزیر اقتصاد نیز در تازه ترین اظهارات خود 
با انتقاد از رفتار شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت 
گفته است: بانک ها بخش قابل توجهی از تسهیالت 
را به اشخاص نزدیک و مرتبط می دهند. متاسفانه در 

حال حاضر بانک ها بخش قابل توجهی از تسهیالت 
را به اشخاص نزدیک و مرتبط می دهند که در بسته 
پیشنهادی سقفی برای تسهیالت مشخص می شود 
و در صورت تخلف با مدیــران برخورد جدی انجام 

می گیرد.

چرا بانكها از پرداخت تسهيالت به فعاالن اقتصادی سر باز می زنند؟

اجحاف  بانک ها  در حق  تولید

دلیلامتناعبانکهاازوامدهی
یوسفکاووسی،کارشناساقتصادی

سرانه شعب بانکی در کشور بسیار زیاد است. در حال حاضر باالی ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم. این میزان شعبه نسبت به کشورهای خارجی بسیار زیاد است. به همین دلیل ادغامی در بحث بانکها اتفاق 
افتاد و موسسات مالی با بانکها ادغام شدند. اما تعدد شعب بانکی همچنان پابرجاست. به عنوان مثال بسیاری از موسسات مالی و بانکی در بانک سپه ادغام شدند که شعب آنها همچنان مشغول فعالیت هستند و در نحوه 
خاتمه قرارداد کارکنان آنها مشکالتی ایجاد شده است. اما در رابطه با پرداخت تسهیالت به تولید و فعاالن اقتصادی همچنان مشکالتی وجود دارد. بانکها ترجیح می دهند منابع مالی در زیرمجموعه ها و شرکتهای 
متعلق به خودشان در چرخش باشد. به عبارتی تالش سیستم بانکی پرداخت تسهیالت به ذی نفعان مشترک است. این ذی نفعان عمدتا سهامداران عمده بانکها هستند. مثال بارز آن موضوع بانک آینده و آن مال بزرگ 
است که تسهیالت کالنی را به آن پروژه تخصیص داد. پس بانکها با شانه خالی کردن از تکالیفی که دولت به آنها اعالم می کند سعی دارند تسهیالت را در در میان خود و بین شرکتها و زیرمجموعه های خود بچرخانند. 

اعضای هیات مدیره این بانکها در شرکتها و زیرمجموعه های آنها عضویت دارند و تسهیالت را به آن سمت هدایت می کنند. 
وقتی منابع به این شکل تقسیم می شود برای پرداخت تسهیالت به تولید و فعاالن اقتصادی موضوع کمبود منابع مطرح می شود. سیستم بانکی از دولت برای پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی تقاضای خطوط 
اعتباری جدید می کند. بدین شکل دست تولید و فعال اقتصادی از تسیهالت بانکی خالی می ماند. هدف نهایی این است که بانکها از تسهیالت تکلیفی که دولت بر دوش آنها گذاشته خارج شوند. برای همین در مجموعه 
های خود سرمایه گذاری می کنند تا سود هم به خود بانک بازگردد.  همچنین هر روز تسهیالت تکلیفی بابت خرید تضمینی فالن کاال، خرید تضمینی محصول مشخص از سوی دولت برای خرسند کردن مردم اعالم 
می شود در حالی که برای این تسهیالت منابعی در نظر گرفته نشده است. این موضوع موجب شده بانک ها در برابر پرداخت وام بانکی به مردم مقاومت کنند و آنها را دست به سر کنند. مساله مهم این است که بانکها این 
موضوع را محاسبه می کنند در حالی که ممکن است افکار عمومی چنین محاسبه ای نداشته باشد. شاید یکی از مهمترین دالیل عدم پرداخت وام به مردم از سوی بانکی افزایش تسهیالت تکلیفی در سال های اخیر از 

سوی دولت و مجلس به نظام بانکی است که بانکها را تحت فشار قرار داده است.
بانکها برای عدم پرداخت وام به تولید، فعاالن اقتصادی و مردم تالش می کنند با ابزارهای مختلفی سدهای بزرگی بر ســر راه اخذ وام ها درست کنند. به عنوان مثال برای پرداخت وام، وام گیرنده را مجبور به آوردن 
چندین ضامن می کنند که حتما کارمند دولت باشد با فیش کسر از حقوق، جواز کسب، چک و سفته و.... به طوری که وام گیرنده قادر به فراهم کردن این تضامین نباشد. ازسوی دیگر جو عمومی کشور بر این موضوع 

متمرکز می شود که بانک مرکزی در حال کارشکنی است در حالی که بانکها کارشکنی می کنند و بانک مرکزی ابزاری برای مجبور کردن شبکه بانکی به پرداخت وام ندارد.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

یکی از تســهیالت ویژه ای که بــرای رفع موانع 
تولید و فعالیت شــرکت های دانش بنیان و خالق 
تعریف شده، حل چالش ســربازی برای نخبگان 
و کارآفرینانی اســت کــه در ایــن مجموعه ها 
نقشــی کلیدی دارند. به گزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، نیروی انسانی یکی 
از مهم ترین زیرســاخت ها بــرای افزایش کمی و 
کیفی شرکت های دانش بنیان است و این دغدغه، 
همیشــه یکی از چالش های اساسی شرکت های 

دانش بنیان در این سال ها بوده است.

مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی 
از حامیان این مجموعه ها سعی دارد با ارائه خدمات 
مختلف؛ موانع پیش روی بازیگران زیســت بوم 
فناوری و نوآوری و دغدغه هایی که مانع پیشبرد 
تالش ها و به نتیجه رسیدن دستاوردهای آنها می 

شود را کاهش دهد.
یکی از این خدمات ارائه شده در قالب طرح های 
حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به شرکت های دانش بنیان و خالق، ارائه تسهیالت 

نظام وظیفه عمومی اســت که این کار در قالب ۳ 
مدل پروژه »جایگزین خدمت در دســتگاه های 
دفاعی و دولتی«، »امریه در شــرکت های دانش 
بنیان« و »پروژه جایگزین خدمات در شرکت های 
دانش بنیان« انجام می شود. بر اساس اعالم مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تاکنون ۳ هزار و ۹۱۲ نفر 

و ۷۰۰ شرکت از این خدمت بهره برده اند.
این ظرفیــت از ســال ۱۴۰۱ بنا بر اعــالم رضا 
اسدی فرد رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش 

بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تخصصی برای شرکت های دانش بنیان دو بخش 
امریه و پروژه جایگزین دو برابر شد. بر این اساس، 
ظرفیت ساالنه واگذاری افراد دانش آموخته برتر به 
شرکت های دانش بنیان از ۲۰۰ نفر به تعداد ۴۰۰ 
نفر و ظرفیت ساالنه واگذاری ســربازی فناوری 
به صورت مأمور امریه از ۷۵۰ نفر به ۱۵۰۰ نفر در 
مصوبه جدید افزایش یافته است و ساالنه نزدیک به 
۲ هزار نفر می توانند از تسهیالت سربازی تخصصی 

در شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از همکاری فناورانه ایران و 
ازبکســتان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵ زمینه مشترک 
همکاری برای این منظور مشــخص شده است. روح اله 
اســتیری درباره همکاریهای فناورانه ایران و ازبکستان 
گفت: سال گذشته دو هیأت بلندپایه از کشور ازبکستان 
به سرپرستی معاون نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و 
تجارت خارجی و وزیر توسعه نوآوری این کشور به تهران 

آمدند و از دستاوردهای فناورانه ایرانی بازدید کردند.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری افزود: طی این دیدارها، تفاهم 
نامه ای بین وزارت توســعه نواوری ازبکستان در زمینه 
توسعه همکاریهای علمی و فناوری در حوزه های مختلف 
فناوری منعقد شد. وی با بیان اینکه کشور ازبکستان در 
حوزه کشاورزی و دامپروری سرآمد است، گفت: درهمین 
راستا سران این کشــور به دنبال آخرین تکنولوژی ها و 
فناوری های جدید هســتند از این رو درصددند با ایران 
تعامالتی در این زمینه ها داشته باشند. استیری با تاکید 
بر اینکه محققان ایرانی در شــرکتهای دانش بنیان در 
حوزه های کشاورزی بر پایه زیست فناوری و دامپروری 

دســتاوردهای خوبی دارند، گفت: اخیراً معاون علمی 
و فناوری به این کشور ســفر کرده تا در راستای زمینه 
همکاریهای مشترک به توافقاتی برسند. مدیرکل دفتر 
توسعه کســب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با بیان اینکه طی این سفر نشست 
بزرگ تجاری فنــاوری بین ۴۰ شــرکت دانش بنیان 
ایرانی و ۱۵۰ شرکت، تاجر، سرمایه گذار بازرگان ازبکی 
برگزار شــد، گفت: در این سفر، تفاهم نامه هایی منعقد 
شــده که بالغ بر ۲۰ میلیون دالر است. با توجه به اینکه 
میزان تجارت دوکشور ۵۰۰ میلیون دالر است می توان با 

تبدیل این تفاهم نامه ها به قرارداد این تراز را افزایش داد. 
به گفته وی، سطح آب های زیر زمینی ازبکستان کاهش 
یافته و آنها مجبور به استفاده از آب های شور هستند و با 
توجه به اینکه یکی از درآمدهای این کشور کشاورزی و 
دامپروری است نیاز اســت که با فناوری از این آب بهره 
ببرند تا سطح تولید محصوالتشان کاهش پیدا نکند. از 
طرفی، ازبکستان بزرگترین تولید کننده پنبه در جهان 
اســت لذا به دنبال روش هایی هستند که در این زمینه 
افت نکنند و بتوانند بذرهای پنبه را اصالح کند تا کیفیت 

پیشین را داشته باشد.

براساس اعالم معاونت علمی؛

۷۰۰شرکتدانشبنیانوخالقازتسهیالتنظاموظیفهاستفادهکردند
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