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«کسب و کار» سوءاستفاده کاریابیهای غیرمجاز از جویندگان کار را بررسی میکند

سرمقاله

هدایت نقدينگي
به توليد

ابراهيم رزاقي ،كارشــناس
اقتصادي

ميزان نقدينگــي ميتواند
عاملي موثر در رشد يا ركود
توليد داخلي باشد .نقدينگي
سرگردان كه هرازچندگاهي
از يك بازار سردرميآورد بايد به صورت مستقيم به
توليد داخلي ...
ادامه د ر صفحه4

دام کاریابیهای غیرمجـاز

صنعت اسباببازی
بدون متولی

صفحه2

«کسبوکار» ابهامات طرح دولت برای ساخت 400هزار واحد مسکونی را بررسی میکند

انبوه ساز چگونه انتخاب می شود؟

بودجه طرح مشخص نیست

يادداشت
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ابهام در بودجه طرح
تولید مسکن

بستر ناامنخرید در
فضای مجازی

فرهاد بیضایی ،کارشناس بازار مسکن

متن کامل د ر صفحه2

بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش  ۷۲درصدی
معامالت
آپارتمانهای
مسکونی در تهران
صفحه2

صفحه2

پس از فراز و نشيبهايي كه استخراج رمزارز در ايران طي كرد ،سرانجام از سوي دولت بر
فعاليت ماينرها مهر قانوني بودن خورد و متوسط نرخ صادراتي برق براي آن تعيين شد؛
نرخي كه قرار شد توسط وزارت نيرو اعالم شود و با اينكه اين وزارتخانه هنوز به صورت
رسمي و شفاف نرخي را اعالم نكرده اســت ،وزير نيرو در آخرين نشست خبري خود
اشارهاي به اين موضوع كرد .به گزارش ايسنا ،استخراج ارز مجازي چند صباحي است كه
با گرم شدن هوا و افزايش ميزان مصرف برق به يكي از بحثهاي داغ تبديل شده است؛
بهطوري كه ميتوان از برخي گفتههاي مسئوالن بخش قابل توجهي از افزايش مصرف
برق در كشور را بر گردن فعاالن اين حوزه انداخت؛ موضوعي كه استخراجكنندگان ارز
مجازي آن را رد و ادعا كردند در ساعات اوج مصرف برق ،دستگاههاي خود را خاموش
ميكنند .آنها همچنان از شفاف نبودن قانون گاليه داشتند و ميگفتند در حالي كه
برخي افراد مانند دبير شورايعالي فضاي مجازي استخراج ارز مجازي را قانوني ميدانند،
برخي ديگر آن را غيرقانوني دانســته و حتي وزارت نيرو اقدام به جمعآوري مزارع ارز
مجازي كرده است.

هزينه استخراج بيتكوين در ايران

آييننامه هيات وزيران درباره استخراج رمزارز چه بود؟
در نهايت ســيزدهم مردادماه ،معاون اول رئيسجمهوری آييننامه اجرايي اســتخراج
فرآوردههاي پردازشي رمزنگاريشده در كشور را براي ايجاد بستري امن ،كمهزينه ،شفاف و
پرسرعت براي تبادالت اقتصادي و بهكارگيري با رويكرد تسهيل فضاي كسبوكار ابالغ كرد.
در اين آييننامه ضمن قانوني شــمردن فعاليت ماينرها در ايران ،حق و حقوقي براي آنها
در نظر گرفته شده و شرط و شــروطي نيز برايشان گذاشته شده است .يكي از مهمترين
بندهاي اين آييننامه ضمن اينكه استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد،
به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد كه براساس آن ،تامين برق متقاضيان استخراج
رمزارزها صرفا با دريافت انشعاب برق از شبكه سراسري يا احداث نيروگاه جديد خارج از
شبكه سراســري صورت ميگيرد .تعرفه برق متقاضيان استخراج فرآوردههاي پردازشي
رمزنگاريشده رمزارزها (ماينينگ) با قيمت متوســط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير
سامانه نيما كه توسط وزارت نيرو تعيين و اعالم ميشود ،محاسبه و اعمال خواهد شد .در اين
راستا ،سخنگوي صنعت برق نيز اعالم كرده بود :نرخ برق مورد استفاده استخراج ارز مجازي

ثبت يك روز بد ديگر در والاستريت
هر سه شاخص مهم بورس والاستريت آمريكا روز چهارشنبه
با ريزش بسته شدند .به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس،
ســخنگوي وزارت خارجه چيــن ادعاهاي دونالــد ترامپ،
رئيسجمهوری آمريكا مبني بر تماس تلفني چينيها با وي
براي ازســرگيري مذاكرات تجاري را تاييد نكرد و اين مساله
باعث دلسرد شدن مجدد معاملهگران از حل و فصل زودهنگام
اختالفات تجاري بين دو اقتصاد بزرگ جهان شد كه با گردش
مالي  ۷۰۰ميليارد دالري در سال ،بيشترين ميزان مبادالت
دوجانبه در جهان است .در بورس والاستريت آمريكا ،بسياري
از معاملهگران پول خود را از بازار سهام بيرون كشيدند تا طال،
ين و فرانك بخرند .شــاخص «داو جونز اينداستريال اوريج»

بــا  0.5درصد كاهش بــه  ۲۵هزار و  777.90واحد رســيد،
شــاخص «اساند پي  0.3 »۵۰۰درصد پايين آمد و در سطح
 2869.16واحدي قرار گرفت و شاخص «نزدك كامپوزيت» با
عقبنشيني 0.3درصدي به 7826.95واحد رسيد .جينگيي
پن ،كارشناس بازار در بانك «ايجي» گفت :براي سرمايهگذاران
سخت است كه مسير پاياني جنگ تجاري بين چين و آمريكا را
پيدا كنند .از زمان آخرين دور از اعمال تعرفهها ،نگراني از جنگ
تجاري بسيار بيشتر شده است .از سوي ديگر معامالت بورسي
در آســيا نيز كامال تحتتاثير ريزش والاستريت قرار گرفت:
شاخص «شانگهاي كامپوزيت» چين  0.4درصد پايينتر آمد
و به  2899.66واحد رسيد ،شاخص «نيككي  »۲۲۵بورس

قيمت نفت روز چهارشنبه در پي انتشار آماري كه افت بيش از حد انتظار ذخاير نفت آمريكا
را نشان داد و نگرانيها نسبت به كندي رشد اقتصادي بهدليل جنگ تجاري پكن و واشنگتن
را تسهيل كرد ،افزايش يافت .به گزارش ايسنا ،بهاي معامالت آتي نفت برنت  ۳۷سنت يا
 0.6درصد افزايش يافت و به  ۵۹دالر و  ۸۸سنت در هر بشكه رسيد .بهاي معامالت آتي
وستتگزاس اينترمديت آمريكا ۵۵سنت يا يك درصد رشد كرد و به ۵۵دالر و ۴۸سنت در
هر بشكه رسيد .گزارش موسسه امريكن پتروليوم نشان داد سطح ذخاير نفت آمريكا هفته
گذشته كه واردات كاهش پيدا كرد ،افت چشمگيري داشته و به ميزان 11.1ميليون بشكه

عكسالعمل استخراجكنندگان ارز مجازي به آييننامه دولت
نرخي كه فعاالن حــوزه مربوطه به آن اعتــراض دارند و بر اين باورند كه اگر اســتخراج
ارز مجازي به عنوان يك صنعت شــناخته شــده اســت ،بايد تعرفه برقي كه براي آن
در نظر گرفته ميشــود نيز همانند برقي باشــد كه براي صنعتيها در نظر گرفته شده
اســت .آنها مصوبه دولت را باعث مرگ بخش خصوصي دانســته و اعــام كردند بعد از
اين مصوبه ماينرها كولههاي خود را بســتهاند و آماده ســفر به كشــورهاي همســايه
هستند .انجمن بالكچين صراحتا اعالم كرد مصوبه هيات دولت مشكالت عديده حقوقي
دارد و ما حق خودمان ميدانيم كه به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده و تقاضاي تعليق
اين مصوبه را داشته باشيم.

وضع تعرفههاي جديــد متقابل از ســوي چين و
آمريكا كه باعث شــد بازارهاي مالي جهان بهشدت
سقوط كنند ،موجب شــد ثروتمندان جهان تنها
در يك روز بخش بزرگي از ثروت خود را از دســت
بدهنــد .به گــزارش اســپوتنيك ،پــس از وضع
تعرفههاي جديد متقابل ،از ســوي چين و آمريكا،
كه باعث شــد با به وجود آمدن نگرانيهاي شديد
براي سرمايهگذاران ،بازارهاي مالي جهان بهشدت
ســقوط كنند ،ثروتمندان جهان تنهــا در يك روز
بخش بزرگي از ثروت خود را از دست دادند .دادههاي
رنكينگ روزانه شــاخص ميلياردرهاي بلومبرگ،

تداوم رشد قيمت نفت در بازار جهاني

پايين آمده است؛ در حالي كه تحليلگران كاهش اين ذخاير به ميزان دو ميليون بشكه را
پيشبيني كرده بودند .گزارشهفتگي دولت آمريكا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد
شد .به گفته استفن اينس ،يكي از شركاي شركت «والور ماركتس» ،افت قابل توجه ذخاير
نفت آمريكا فعال نگرانيهاي ركودي را كه بر بازارهاي نفت سايه افكنده ،تخفيف داده است.
با اين حال نگرانيها پيرامون رشد اقتصادي جهاني در بحبوحه تداوم جنگ تجاري آمريكا
و چين احتماال رشد قيمتها را محدود نگه خواهد داشت .دونالد ترامپ ،رئيسجمهوری
آمريكا روز دوشنبه گفت :بر اين باور است كه چين درباره تمايل براي رسيدن به يك توافق

گفت :اگر مصرفكنندهاي بــا قيمت غيرمتعارف مواجه
شــد ميتواند به اتحاديه مراجعه كند تا برخورد الزم با
متخلفان صورت بگيرد .رئيــس اتحاديه پيراهندوزان و
پيراهنفروشان با اشــاره به كاهش قيمت ارز و تاثير آن
بر قيمتها خاطرنشــان كرد :پارچه و نخ و دكمه هنوز
با قيمت جديد ارز وارد بازار نشــده تا قيمت ارزان شود.
ت پيراهن مشــكي نسبت به اوايل
وي با بيان اينكه قيم 
ســال گذشــته با توجه به قيمت پارچه و هزينه دوخت
حدود  ۴۰درصد افزايش داشته است ،تاكيد كرد :قيمت
پيراهن براســاس نوع پارچه و دوخت آن متفاوت است

توسط وزارت نيرو اعالم خواهد شد .نرخ آن ،متوسط نرخ ريالي صادراتي است كه طي سال
متناسب با نيازها تعيين ميشود .در تابستان كه ذخيره برق كمتر است ،نرخ گرانتري نسبت
به ماههاي ديگر سال دارد.

خریــد اینترنتی یــا همان خریــد از شــبکه های
اجتماعی که امروزه بســیار مورد عالقــه مردم واقع
شــده بســتری برای سوءاســتفاده عده ای متخلف
شده اســت که کاربران را به شــکایت و اعتراض وادار
کرده است .به دلیل افزایش تعداد مراجعان به کسب و
کارهای اینترنتی و خرید از فضای مجازی مانند همیشه
عده ای وارد این فعالیت شده اند و با برداشتن کاله مردم
امرار معاش می کنند .در قانون آمده است که هر کسی
دربسترمبادالتالکترونیکی،باسوءاستفادهویااستفاده
غیرمجاز از پیامها ،برنامهها ،سیســتمهای رایانهای و
وســایل ارتباط از راه دور با ارتکاب افعالی نظیر ورود،
محو ،توقف پیام ،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم
رایانهای و … دیگران را فریب دهد و یا سبب گمراهی
سیستمهای پردازش...

3

اختصاص تعرفههاي ارزان برق براي رمزارزها
در اين سوي ماجرا اما مسئوالن بر اين باورند كه اختصاص تعرفههاي ارزان برق براي رمزارزها
حقوق ساير صنايع را پايمال ميكند .آنها بر اين باورند كه در حالي كه بسياري از مسئوالن
دولتي در برخي از كشورها از جمله آمريكا ،چين ،نروژ ،كانادا و ...از اعمال تعرفههاي خاص
براي استخراج رمزارزها خبردادهاند ،در ايران برخي به دنبال جوسازي براي تداوم دريافت
برق ارزان توسط اين گروه هستند.
اشاره مبهم وزير به قيمت استخراج رمزارز در ايران
درحالي كه وزارت نيرو هنوز به صورت شفاف نرخي را اعالم نكرده است ،رضا اردكانيان ،وزير
نيرو ،در آخرين نشست خبري خود با بيان اينكه برق ۱۷برابر قيمتي كه به مصرفكنندگان
داخلي فروخته ميشود به فروش همسايگان ميرســد ،به نرخ برقي كه براي استخراج
رمزارزها تعيين شده ،اشــاره كرد و گفت :طبق مصوبه هيات وزيران تعرفه برق مصرفي
ماينرها برابر متوسط برق صادراتي است كه حدود هفت سنت دالر آمريكا ميشود.

جنگ تجاري چين و آمريكا به كدام ميلياردرهاي جهان ضربه زد؟

توكيو با صعود كمجان 0.1درصدي در سطح ۲۰هزار و478.9
واحدي بسته شد و شاخص «هانگسنگ» بورس هنگكنگ
تحتتاثير اخبار جنگ تجاري و تداوم اعتراضات داخلي با ريزش
یک درصدي تا سطح  ۲۵هزار و  663.14واحد عقب نشست.
بانك «ميزوهو» ژاپن در گزارشي نوشت كه هيچ شواهدي مبني
بر تن دادن چين به يك توافق يكطرفه و مطابق ميل آمريكا
وجود ندارد و سادهانديشي است اگر فكر كنيم چينيها براي
زودتر به نتيجه رسيدن مذاكرات تن به هر اتفاقي خواهند داد.
در بازار طالي سياه ،هر بشكه نفت «وست تگزاس اينتر مديت»
با  ۵۶سنت كاهش به  55.49دالر و هر بشكه نفت برنت با ۴۱
سنت افزايش به ازاي  59.44دالر مبادله شدند.

افزايش ۴۰درصدي قيمت پيراهن مشكي

رئيس اتحاديه پيراهندوزان و پيراهنفروشــان گفت:
قيمت پيراهن مشكي نسبت به اوايل سال گذشته با توجه
به قيمت پارچه و هزينه دوخت حدود  ۴۰درصد افزايش
داشته است .حسين آقاكوچكي اظهار كرد :توليد پيراهن
بهدليل در دسترس بودن مواد اوليه به اندازه كافي در حال
انجام است و بازار به صورت كامل تامين است و كمبودي
از اين لحاظ وجود ندارد .رئيــس اتحاديه پيراهندوزان
و پيراهنفروشان افزود :امســال بهدليل رقابتي كه بين
توليدكنندگان و كسبه وجود دارد پيراهن با پايينترين
قيمت در اختيــار مصرفكنندگان قــرار ميگيرد .وي

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷
نشان میدهد که در این مدت بیش از  ۲۶۰تن
انواع عروسک از دو کشور چین و امارات متحده
عربی وارد ایران شده اســت .بر اساس واردات
این حجم انواع عروسک به کشور یک میلیون و
 ۲۴۸هزار و  ۷۸۸دالر ارز از کشور خارج شد که
معادل ریالی آن بالغ بر  ۵میلیارد و  ۲۴۷میلیون
و  ۹۱۸هــزار و  ۸۷۰تومــان در آمار گمرک به
ثبت رسیده اســت .بنا بر آمار منتشره از سوی
گمرک واردات انواع عروسک از کشور چین به
حجم بیش از  ۲۴۹تن و به ارزش یک میلیون و
 ۱۹۱هزار و  ۳۷۳دالر بوده است .متاسفانه این
صنعت متولی ندارد و توجهی به توسعه آن در
سالهای گذشته ...

اما ،يك پيراهن بــا پارچه ايراني و دوخــت باكيفيت در
واحدهاي صنفي بايد با قيمت  ۷۵تــا  ۸۰هزار تومان به
فروش برسد .آقاكوچكي درباره توليد تصريح كرد :بانكها
و دولت حمايتي از توليد نميكنند .اين موضوع موجب
شده فقط افرادي كه توانايي مالي بااليي دارند اقدام به توليد
كنند و مابقي افراد وارد اين حوزه نشوند .رئيس اتحاديه
پيراهندوزان و پيراهنفروشان درباره قاچاق اظهار كرد:
در حال حاضر بهدليل به صرفه نبودن ،قاچاق كم شده و
با توجه به ممنوعيت واردات ،زمينه براي توليد باكيفيت
فراهم شده است.

نشــان ميدهد كه با تشــديد تنشهــاي تجاري
بين چين و آمريكا ،تنهــا در روز  ۲۳اوت و بهدنبال
ســقوط  ۶۰۰واحدي داوجونــز ۱۰ ،ثروتمند برتر
جهان ۱۴ ،ميليــارد دالر از ثروت خود را از دســت
دادنــد .بزرگترين ضربــه مالي به جــف بزوس،
ثروتمندترين فــرد جهان و مديرعامل و موســس
شركت آمازون وارد شــد .ثروت كنوني او در حالي
 ۱۰۹ميليارد دالر اعالم شــده كه او در روز  ۲۳اوت
 3.35ميليارد دالر از دارايي خود را از دســت داده
است .نفر دوم در فهرست بزرگترين ضرركنندگان،
بيل گيتس ،موسس مايكروســافت است .او 1.79

صادق است .همزمان ليو هي ،معاون نخستوزير چين اظهار كرد چين تمايل دارد اين
اختالف از طريق مذاكرات آرام حل شود .اظهارات مذكور بازارهاي جهاني را آرام كرد؛ اما
روز سهشنبه پس از اينكه وزارت خارجه چين اعالم كرد درباره مكالمه تلفني ميان آمريكا و
چين درباره تجارت اطالعي ندارد و اميداوار است واشنگتن اقدامات اشتباه خود را متوقف
كرده و شرايط را براي مذاكرات مهيا كند ،نگرانيها دوباره تجديد شد .قيمت نفت از نقطه
اوجي كه در آوريل امسال پيدا كرد ،حدود  ۲۰درصد سقوط كرده كه تا حدودي به دليل
نگرانيهانسبتبهپيامدهايمنفيجنگتجاريآمريكاوچينبراقتصادجهانياستكهبه

ميليارد دالر از ثروت خود را در آن روز از دست داد.
طبق فهرســت بلومبرگ ،مديرعامل فيســبوك،
مارك زاكربرگ و دو موسس شــركت گوگل ،لري
پيج و ســرگي برين ،روي هم  ۴ميليــارد دالر را از
دست دادهاند .فهرست ساير ميلياردرهايي كه مقدار
قابلتوجهي از ثروت خود را از دســت دادند شامل
مديرعامل اوراكل ،لري اليســون ،ســرمايهگذاري
معروف آمريكا ،اســتيو بالمر ،مديرعامل شــركت
ســرمايهگذاري بركشــاير ،وارن بافت ،موســس
شركت دل ،مايكل دل و صاحب خيريه آمريكايي،
مكنزي بزوس ،است.

نوبه خود تقاضا براي نفت را كمتر خواهد كرد .بانك مورگان استنلي اعالم كرد ريسكهاي
ركود جهاني از زمان بحران مالي جهاني به اين طرف از هر زماني باالتر اســت و آمريكا از
اين خطرات در امان نيست .براساس گزارش رويترز ،وزارت بازرگاني چين هفته گذشته
اعالم كرد تعرفه واردات  ۵۰۷۸كاالي آمريكايي شامل نفت خام ،محصوالت كشاورزي و
هواپيماهاي كوچك را از  5به  ۱۰درصد افزايش خواهد داد .ترامپ نيز به تالفي اين اقدام به
شركتهاي آمريكايي دستور داد بهدنبال راهي براي خارج كردن فعاليتهاي خود از چين
و توليد محصوالتشان در آمريكا باشند.

سرقت اینترنتی دو نوجوان از هزار شهروند در سراسر کشور

رئیسپلیس فتای استان بوشهر با اشاره به شناسایی باند
مجرمان ســایبری گفت :این مجرمان مشخصات حساب
بیش از هزار نفر هموطنان سراسر کشور را از طریق طراحی
سایت و درگاه جعلی بانکی ،کپی و برداشت وجه کرده بودند.
به گزارش ایسنا ،ســرهنگ مهدی قاسمی در تشریح این
پرونده از دستگیری افرادی که حساب بیش از هزار نفر از
شهروندان را فیشینگ کرده بود ،خبر داد و گفت :این افراد
با طراحی درگاههای بانکی جعلی و انجام تبلیغات فریبنده
فروش کاالها و اجناس به قیمتهای پایینتر از عُرف بازار،
کاربران را به این درگاههای بانکی ،هدایت و مشــخصات

حساب آنها اعم از رمز دوم cvv2 ،و تمام اعداد و ارقامی که
جهت سوءاستفاده اینترنتی از این حسابها نیاز داشتند،
کپی و در ادامه موجودی این حسابها را بهسرقت میبردند
و عمال هرگونه اقدام درباره حســابهای کپیشده توسط
متهمان محتمل بوده اســت.این مقام انتظامی ادامه داد:
در تعدادی از حسابهایی که اطالعات آنها توسط متهمان
دستگیر شده کپی شده است ،بالغ بر دهها میلیون تومان
موجودی وجود دارد و بعضا صاحبان حسابها ،برای یک
خرید ده هزار تومانی اینترنتی از این کارتها استفاده کرده
و در حالیکه بارها توصی ه شده برای خریدهای اینترنتی،

از کارت حســاب با کمترین موجودی مورد نیاز استفاده
شود.وی با اشــاره به اینکه از تعدادی از حسابها توسط
متهمان به شــکل اینترنتی ،مبالغی برداشت شده؛ ولی
صاحبان حسابها ،جهت طرح شکواییه به مراجع قضایی
یا پلیس ،مراجع ه نکردهاند ،افزود :این افراد حتی رمز دوم
حســاب خود را تغییر ندادهاند و به احتمال زیاد ،قابلیت
اطالعرسانی پیامکی حسابها توسط آنها فعال نشده و در
صورت فعا ل کردن ،با اولین برداشت از حسابشان ،متوجه
می شدند و رمز دوم را تغییر و در ادامه جهت طرح شکایت
اقدام میکردند.
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اقتصاد
ایرانوجهان

اخبار

در بازار آزاد تهران؛
سکه به ۴میلیون و ۲۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،چهارشنبه ۶شهریور ۹۸به ۴میلیون و ۲۰هزار تومان رسید .همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳میلیون و۹۹۰
هزار تومان ،نیم سکه  ۲میلیون و ۷۰هزار تومان ،ربع سکه ۱ ،میلیون و ۲۷۰هزار تومان ،سکه یک گرمی ۸۸۰هزار تومان است .همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۴۰دالر و
 ۸۱سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۴۰۶هزار و  ۷۵۷تومان است.

«کسب و کار» سوءاستفاده کاریابی های غیر مجاز از جویندگان کار را بررسی میکند

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

افزایــش صادرات بــه معنی
گسترشتعاملباجهاناست

رئیس جمهــور وظیفه اصلی دولــت را خدمت
صادقانه به مردم توصیف کرد و اظهار داشت :هدف
ش در عرصههای مختلف داخلی
اصلی دولت از تال 
و خارجی تأمین منافع ملــی ،افزایش رفاه مردم،
رشد و توسعه جامعه ،سرافرازی ایران عزیز و ترویج
فرهنگ اسالم در اذهان مردم و بویژه جوانان است.
حجتاالسالم والمسلمین حســن روحانی روز
چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تبریک هفته
دولت به کارگزاران بخش اجرایی کشــور ،گفت:
هفته دولت به معنای معرفی بخشــی از فعالیت
وزرا و بخشهای اجرایی دولت است و در این ایام
فعالیتهای بسیار ارزشمند بخشهای مختلف،
افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
رئیس جمهور با گرامیداشــت یاد شهیدان رجایی
و باهنر ،گفت :شــهیدان رجایی و باهنر دو شــهید
فرهنگی ،مبارز و واال مقام بودند که در زمینه تعلیم و
تربیت و آموزش و پرورش در کنار یکدیگر قرار داشتند
و در نهایت شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور الیق
و مکتبی و باهنر به عنوان نخست وزیر اندیشمند به
دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند ،اما نام و
یاد و سیره زندگی آنها برای همه مردم ماندگار است.
روحانی اضافه کرد :استقامت ،ایســتادگی ،تواضع
و خضوع این دو شــهید در برابر مــردم و پاکی آنها
فراموش شــدنی نیســت و مردم آنها را هرگز از یاد
نخواهند برد و برای دولتمردان نیز این شهیدان الگو
بودند و خواهند بود .رئیس جمهور در ادامه برخورداری
از مسئولین الیق را از افتخارات جمهوری اسالمی ایران
دانستوگفت:مقاماتمسئولکشورمانبرایهمیشه
به عنوان شخصیتهای بارز در تاریخ ،جاودان خواهند
ماند و مردم خدمات آنها را فراموش نخواهند کرد.
روحانی با بیان اینکه در ایامی که مشــکالت مردم
نسبت به سالهای قبل بیشتر شده امیدوارم با تالش و
خدماتبیشتربتوانیمتاحدممکنکاستیهاراجبران
کنیم ،اظهار داشت :امروز دولت در همه زمینهها با
حضور فعال در صحنه به دنبال کاهش مشکالت مردم
است .رئیس جمهور خاطر نشان کرد :اینکه وزیر امور
خارجه کشورمان به نقاط مختلف جهان و کشورهای
مختلف سفر کرده و در حال رایزنی و گفتگوست و در
طول یک هفته  2بار به فرانسه سفر میکند به معنای
تالش و فعالیت فوقالعاده خادمان مردم برای تأمین
منافع مردم است .روحانی تصریح کرد :باید در عرصه
سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و
همسو استفاده کرده و مشکالت را کاهش دهیم.
رئیسجمهورگفت:متأسفانهبعضاًافکارنامتعادلی
مطرح میشود که یا باید از خارج و یا از داخل کشور
چشمپوشــی کنیم در حالی که معتقدیم از همه
توان خود در عرصههای مختلف استفاده کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه قدرت اصلی کشورمان در
توجه به ظرفیتهای داخلی است ،گفت :البته این
بدان معنا نیست که چشم خود را به ظرفیتهای
خارجی ببندیم و با کشورهای دیگر تعامل و مراوده
نداشته باشیم چرا که حوزههای مختلف در جهان
امروز از جمله عرصههای اقتصادی ،علم و فناوری
و هنر موضوعاتی نیستند که فقط در حصر دیواره
سیاسی یک کشور باشد .رئیس جمهور گفت :ایران با
همهکشورهایجهانجزآنهاییکهبهدنبالدشمنی
هســتند ،تعامل و مشــارکت دارد .اینکه صادرات
کشورمان افزایش یافته و در علم و فناوری رشد کرده
و تعامل خوبی با جهان داریم و جوانان کشورمان در
دانشگاههای خارجی مشغول تحصیل هستند همه
به معنای تعامل و همکاری با جهان است.
بانکمرکزیاعالمکرد

کاهش  ۷۲درصدی معامالت
آپارتمانهایمسکونیدرتهران

بانــک مرکــزی اعــام کــرد :تعــداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مرداد ۱۳۹۸
به سه هزار و  ۳۰۰واحد مسکونی رسید که نسبت
به مرداد پارسال  ۷۲.۶درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابــط عمومی بانک مرکزی ،شــمار
معامالت آپارتمانهای مسکونی شــهر تهران در
مرداد ۱۳۹۸نسبت به تیر امسال ۳۱.۳درصد کاهش
نشــان میدهد .در مرداد ،متوسط قیمت خرید و
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران
 ۱۳۰میلیون و  ۳۰۰هزار ریال بوده است .میانگین
نرخ خرید و فروش واحدی مسکونی مرداد نسبت به
تیرماه  ۲.۴درصد کاهش و نسبت به مرداد پارسال
 ۷۶درصد افزایش را نشان میدهد.
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مرداد
سال  ،۱۳۹۸برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت
معامالت امالک و مستغالت کشور است که توسط
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
تهیه و منتشر شده میشود.

دام کاریابیهای غیرمجـاز

کافــی اســت روی کلمــه
جســتجوی کار در گوگل و
یا سایتهای دیوار و شیپور
و ...کلیک کنید ،با فهرســت
بلندباالیی از نام شرکتهایی
مواجه میشوید که به اسم شرکت خدماتی و تولیدی
از جویندگان کار با وعدههای آنچنانــی دعوت به کار
میکنند .روی اطالعیه آنها خطاب به کارگران ســاده
این وعدهها داده شده اســت :حقوق باالی دو میلیون،
جای خواب ،شام و ناهار و همچنین بیمه و سنوات .این
شرکتهاکهنهشرکتخدماتیوتولیدیبوده،بلکهصرفا
کاریابی غیرمجاز هستند ،بعد از جلب نظر متقاضیان و
کشاندن آنها به دفاتر خود  ،با اخذ دریافت چندبرابری حق
مشاوره از آنها ،چند ماهی آنها را در انتظار نگه میدارند،
بدون اینکه برای آنها کاری پیدا کنند .به طوری که پس از
مدتی متقاضی خود به خود از آنها ناامید شده و از تماس
با آنها صرف نظر کرده و یا شخصا کار پیدا میکند .مسئله
اساسی این اســت که این موسســات از اعالم نام خود
به عنوان موسســه کاریابی در سایتهای اطالعرسانی
خودداری میکنند؟ و از ســویی معموال مورد خطاب
آنها کارگران ساده و کسانی هستند که اطالع چندانی
از نحوه فعالیت آنها ندارند تا راحتتر بتوانند به اهداف
خود در فریب متقاضیان دست پیدا کنند .موضوع دیگر
وعدههای دروغین این موسسات است که هر جوینده
کاری را وسوسه میکند.

یکی از جویندگان کار که مورد اغوای این موسسات قرار
گرفته ،میگوید بعد از ســرچ در گوگل با اسم شرکتی
برخوردم که به اسم شرکت ایران خودرو ،خود را معرفی
کرده بود .در اطالعیه آن وعده اسکان ،ناهار ،حقوق باالی
 2میلیون و همچنین بیمه و ...داده شــده بود .شرایط
استخدام نیز چیز خاصی نبود .یعنی از نیروی کار ساده
دعوت به کار شده بود و با کمترین سابقه و مهارتی میشد،
جذب کار شد .پس از مراجعه بدون آنکه خود را به عنوان
موسســه کاریابی معرفی کنند ،مبلغی به عنوان حق

مشاوره دریافت کرده و خیلی عادی چنین اظهار کردند
که این مبلغ از سوی وزارت کار به آنها اعالم شده است و
در ازای پیدا کردن شغل اخذ میشود .بعد از اخذ 128
هزار تومان حق الزحمه و حق مشاوره ،شمارهای دادند که
با آنها تماس بگیرم .اما بعد از گذشت چند هفته و حتی
یک ماه خبری از آنها نشــد .بعدها متوجه شدم که این
موسسه ،یک موسسه کاریابی بوده است.
در حال حاضر چنین موسساتی در کشور کم نیستند.
موضوع اساسی این اســت که چرا وزارت کار و اصناف

مرتبط با این موسسات برخوردی نمیکنند؟ و چگونه
است که این موسسات خیلی آزادانه در سایتها و فضای
مجازی با اسم شرکتهای تولیدی و خدماتی برای جذب
متقاضی تبلیغ میکنند؟ از سویی اخذ پول از مشتری
قبل ارائه خدمت ،چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
در همین رابطه داوود عســگری ،دبیر انجمن صنفی
کاریابیهای استان تهران گفته بیش از  200مؤسسه
کاریابی غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند ،مؤسساتی
که نام آنها به عنوان مؤسسه کاریابی مجاز در سایت وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نشده است اما فعالیت آنها
غیرقانونی نیست و هیچ نهادی متولی نظارت و کنترل
این مؤسسات نیست.
بابک هاشمیپور ،عضو هیات مدیره کانون کاریابی کشور
نیز با بیان این مطلب که  ۷۰درصد کاریابیهای فیزیکی
غیرمجاز در تهران ۲۰ ،درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰
درصد در شهرهای کوچک فعال هستند ،گفته :بیشتر
تمرکز آنها با پوشش شرکتهای خدماتی ،تامین نیروی
انسانی است و در مواردی حتی مجوز این شرکتها را هم
ندارند اما کار خود را ادامه میدهند.
طبق آنچه در اطالعیه وزارت کار آمده حق الزحمه دفاتر
مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اعم از کاریابیهای
داخلی و خارجی برای سال  1398به این صورت است:
 -۱حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر
کاریابی داخلی مبلغ ۲7۰۰۰۰ریال تعیین می گردد.
 -2حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر
کاریابی خارجی مبلغ 4۰۰۰۰۰ریال تعیین می شود.

موج سواری غیرمجازها در صنف کاریابی
لیلی دانشمندی ،رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان تهران
طبق قانون مراکز کاریابی مجازند مبلغی را از متقاضیان کار به عنوان ودیعه نگه دارند و در صورت عدم تحقق وعده خود آن را به مشتری برگردانند .در کاریابیهای مجاز ما هرگز شاهد تخلف و یا موردی که کاریابی پول از متقاضی گرفته اما بعد از
یهای غیرمجاز معضل بزرگی در اقتصاد کشور
نیافتن شغل پس نداده باشد ،نبودهایم .اما مسئله این است که کاریابیهای غیرمجاز راههای زیادی برای فرار از قانون دارند که در بلندمدت به اعتبار کاریابیهای مجاز صدمه زده است .فعالیت کاریاب 
ما بوده است .به همین دلیل ما در صددیم که این معضل را حل کنیم .اما ارادهای در وزارت کار برای حل مسئله نیست .خیلی از کاریابیها محترم هستند و خالصانه به نیروی کار خدماترسانی میکنند .امروزه جدا از نیروی کار ،کاریابیهای مجاز
نیز از فعالیت کاریابیهای غیرمجاز آسیب دیدهاند و این امر موجب بیاعتمادی مردم به آنها شده است .نمونه این فعالیت را در برگزاری آزمونهای دانش بنیان توسط برخی از شرکتها میتوان دید .این مراکز بدون جواز آزمون برگزار کرده و
مبالغ زیادی به دست میآورند .ما از نظر تورم و رکود اقتصادی در شرایط بدی هستیم و هیچ شرکت خصوصی نمیتواند مدعی شود 5هزار شغل ایجاد میکند .با وجودی که آزمونی به نام استخدام بخش خصوصی برگزار شده و وزارت کار اعالم
می کند ،اطالعی نداریم .هرچند با تالشهایی که از جانب انجمنهای صنفی صورت گرفت ،این آزمونها مدتی لغو شد .اما آنها باز با ارتباطی که با بدنه وزارت کار داشتند  ،مجوز فعالیت پیدا کرده و در صنف کاریابیها موج سواری میکنند .بابت
پیگیری این موضوع مهم از بازرسی کل کشور و مراجع قضایی میخواهیم جلوی تخلفات شرکتها گرفته شود و اعتبار کاریابیها به آنها بازگردانده شود .افراد آبرومند سالها در صنف کاریابی فعالیت میکنند و این فعالیتها به سابقه آنها صدمه
میزند .در حال حاضر شرکتهای شبه پیمانکار زیاد شده .طی جلساتی سعی داشتیم جلوی این پدیده را بگیریم .اما افراد رانت خوار مانع شده و کوتاهیهایی هم در بدنه وزارت کار در این خصوص دیده شده است .یک شرکت کاریابی طبق
دستورالعمل بابت حق الزحمه خود میتواند حقوق یک ماه کارگر را دریافت کند .منتهی نصف این حقوق از جانب کارفرما پرداخت میشود.
به دلیل عدم نظارتها جدا از سوء استفاده کاریابیهای غیرمجاز شاهد تخلفات شرکتهای پیمانکاری نیز هستیم که همچنان از نیروی کار این مبلغ را دریافت میکنند .تعداد کاریابیهای غیرمجاز در کشور به شدت افزایش پیدا کرده
است .به طوری که میتوان گفت در ازای هر کاریابی مجاز باالی 30کاریابی غیرمجاز فعالیت دارد .تفکیک کاریابیهای غیرمجاز از مجاز کار سختی نیست .وزارت کار خیلی راحت قادر به مقابله با غیرمجازهاست .برای مثال میتوان با برون
سپاری قراردادهای کار به دفاتر کار ،ایجاد تابلوهای متحدالشکل و ...این کار را انجام داد .اما ارادهای برای انجام این کار وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز گفت :ثبات در
بازار ارز برقرار و وضع ارزی کشور نیز مطلوب است.
به گزارش ایرنا ،رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با
احتیاط زیادی ،ذخایر ارزی را مصرف میکنیم ،اضافه
کرد :واردات کاالهای اساسی ضروری انجام شده و مواد
اولیه مورد نیاز کارخانجات را نیز از طریق نیما تامین
میکنیم .همتی اضافه کرد :انتظار می رود شرایط بهتر
شود تا بتوان کارهای اساســی را برای توسعه و رشد
کشور انجام داد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز است تا فعالیت
های تولیدی رونق بیشتری بگیرد ،گفت :شوکی که
سال گذشــته در بخش تولید رخ داد ،باعث شد رشد
اقتصادی منفی شود.
همتی افــزود :برای رونق و رشــد اقتصــادی باید به

همتی:

ثبات در بازار ارز برقرار است

فعالیت های تولیدی پرداخت و بر این اســاس ،بانک
مرکزی برنامه هایی را برای تامین مالی بخش تولید در
دستور کار قرار داده است.

بازار ارز و سکه دارای نوسان و ریسک است
رئیس کل بانک مرکزی گفت :بازار ارز و ســکه دارای
نوسان و ریسک اســت و چنانچه مردم در زمین ه بازار
سرمایه و یا بانک سرمایه گذاری کنند ،احتمال ریسک
کمتری دارد.
همتی با بیان اینکه فضای اقتصادی رو به بهبود است،

اضافه کرد :آرام شدن فضای اقتصادی ،تامین مالی برای
فعالیتهای تولیدی و رشد صادرات و مثبت شدن تراز
تجاری از نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی است.
به گفته وی ،بر اساس آمار مرداد امسال ،نرخ تورم ماهانه
به زیر یک درصد (هشت دهم درصد) رسیده که نشان
می دهد تورم در حال کنترل قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی دربــاره علت کاهش نیافتن
قیمت کاالها پس از افت نرخ ارز ،گفت :ارزش پول ملی
کاهش نیافته ،بله مساله این است که بازارهای کاالیی،
چسبندگی قیمتی دارند .وقتی بهای ارز باال رفت قیمت

«کسب و کار» ابهامات طرح دولت برای ساخت 400هزار واحد مسکونی را بررسی می کند

انبوه ساز چگونه انتخاب می شود؟

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

در حالی کارشناســان بازار
مسکن تاکید دارند که مشکل
بازار مسکن کمبود واحدهای
مسکونی به تناسب جمعیت
متقاضیمسکننیست،دولت
بر ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی اصرار دارد .همانطور
که وزارت راه و شهرســازی هم خبر داده در راســتای
تولید مسکن طی  ۸ماه اخیر این تعداد در قالب برنامه
اقدام ملی تولید و عرضه مســکن با مشارکت دولت و
انبوه ساز ،ساخته خواهد شد.در این طرح که از آن با نام
طرح ملی مسکن هم نام برده میشود ۱۰۰ ،هزار واحد
در بافت فرسوده شــهری  ۲۰۰هزار واحد در شهرهای
جدید و ۱۰۰هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن ساخته
میشــود .آنچه در خصوص این طرح ابهام ایجاد کرده
است ،شیوه مشارکتی ســاخت مسکن است که از دید
کارشناسان سرنوشت ساخت و سازهای گذشته را تکرار
خواهد کرد .از جمله مهمترین مشکالت حاصل از این امر
عدم دسترسی مردم به مسکن ارزان در زمان مورد انتظار
است و مثل همیشه سوداگران مهمترین ذینفعان این
طرح خواهند بود .مسئله دیگر به تاخیر افتادن مدت زمان
ساخت مسکن است که با وجود بحران فعلی بازار مسکن
و ضرورت تعجیل دولت برای حل بحران ،منطقی به نظر
نمیرسد .بنا بر گفته حبیب اهلل طاهرخانی معاون وزیر
راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای
جدید در این شیوۀ ساخت ،تامین زمین بر عهده دولت و

هزینه ساخت بر عهده انبوهساز است .شرکت مورد نظر
دولت برای اجرای این طرح به شیوه مشارکتی شرکت
سرمایهگذاری مسکن است در حالی که این شرکت به
صورت میانگین ساالنه پتانســیل ساخت  ۲هزار واحد
مسکونی را دارد.
اینکه جدا از این شرکت آیا دولت از بخش خصوصی هم
برای اجرای این طرح کمک خواهد گرفت یا نه ،مبهم
اســت .اما مسئله این اســت که دولت چه تضمینی بر
موفقیت این طرح و جلوگیری از مشکالت حاصل از آن
خواهد داشت؟ بهتر است انبوهسازان طرف قرارداد دولت
چه ویژگیهایی داشته باشند تا اهداف این طرح محقق

شود؟ از سویی با توجه به نیاز بازار مسکن به اقدام ضرب
االجلی،اینطرحچگونهبهحلبحرانکمکخواهدکرد؟
از سویی آیا دولت در بازه زمانی تعیین شده قادر به ساخت
و ساز تعداد واحدهای مسکونی مورد نظر خواهد بود؟ به
گفته مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید استفاده
از ظرفیت موجود شهرها برای ساخت و ساز  ،عدم اتالف
منابع و محدود نبودن متراژ بنا از مشخصه های اصلی
ســاخت واحدها در پروژه های مشارکتی اقدام ملی در
سطح کشور است .به اعتقاد کارشناسان بهتر است دولت
به جای این طرح از طرح تأمین مسکن با روش فروش
اقساطی زمین بهره بگیرد.

کاالها نیز رشد کرد .همتی خاطر نشان کرد :براساس
علم اقتصاد ثابت شــده که معموال قیمت کاالهایی
که باال میروند برای پایین آمدن دارای چســبندگی
هســتند که انتظار می رود با تداوم ثبات بازار ارز ،آنها
نیز کاهش یابند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تامین ارز واردات گوشت
نیز گفت :نرخ ارز سامانه نیما مشخص است و بازار تعین
میکند و دولت دخالتی ندارد و در عین حال هر کس که
میخواهد ارز از نیما بگیرد باید درخواست بدهد که به
نرخ روز به آنها ارز داده میشود.
همتی دربــاره تاثیــر نــرخ ارز بر قیمت گوشــت،
گفت :ایــن موضــوع را باید از وزارت صنعت ســوال
کنید ،بانک مرکزی دخالتــی در قیمت محصوالت
ندارد.
ابهام در بودجه طرح تولید مسکن
فرهاد بیضایی ،کارشناس بازار مسکن
مشابه طرح ملی مسکن را در مسکن مهر تجربه
کردیم .طرحی در آن با شیوه مشارکتی ،قرار بود
مسکن با قیمت تمام شده به دست متقاضی برسد.
اما در نهایت به اهداف خود نرســید .از جمله این
دالیل این بود که دولت بودجــه آن را پیش بینی
نکرده بود ،از ســویی هزینههای ســاخت و ساز و
تولید هم پیش بینی نشده بود ،موضوع دیگر عدم
تدارک زیرساختها مثل زیرساخت آب ،برق ،گاز
و...است .از سویی ساختمانهای طرح مسکن مهر
در مکانهایی پرت ساخته شــده بود و از خدمات
شهری به دور بود .مهمتر از همه اینها سودجویی
دالالن و ورود آنهــا به فرایند عرضه مســکن مهر
بود .احتمال بروز همه این اتفاقات در طرح جدید
وجود دارد .بنابراین منطقی نیســت در حالی که
ما هنوز طرح گذشته را تعیین تکلیف نکردهایم ،با
اسمی متفاوت همان طرح را در فازی جدی شروع
کنیم .مســئله دیگر نظارت بر این طرح است .چه
ضمانتی بر نظارت درست بر فرایند ساخت و ساز با
این شیوه وجود دارد؟ اصال آیا دولت بودجه اجرای
چنین طرحی را پیشبینی کرده است؟ شاید بهتر
باشد دولت به جای فروش این واحدها ،آنها را اجاره
بدهد .از سویی معلوم نیست در عرضه این واحدها،
قیمتها مورد رضایت متقاضیان و یا همان چیزی
باشــد که دولت در نظر گرفته است .با این شرایط
حتی اگر بخش خصوصی با صالحیت هم به روند
ساخت و ساز ورود کند ،مشکالت حل نمیشود.
اصال موضوع انبوه ساز نیست ،بلکه اختیاراتی است
که دولت به آنها میدهد .همه اهداف دولت از جمله
قیمتگذاری نهایی ،هزینههای ساخت و همچنین
روند عرضه باید از قبل پیش بینی شــده باشد .اما
بودجه این طرح هنوز مبهم اســت .حق مالکیت
انبوه ساز نباید در این برنامهها خللی ایجاد کند.

وِيژه

مدیرعاملبانکصادراتدرآیینآغازشصتو
هشتمینسالفعالیت این بانک:

امیدواریــم در صورتهای مالی
ششماهه،گزارشمطلوبیازبانک
صادرات ایران ارائه کنیم

مدیرعامل بانک صادرات ایــران گفت :امیدواریم
شــرایط خوبی از صورتهای مالی بانک صادرات
ایران در پایان شــش ماهه ســال جاری را شاهد
باشــیم و گزارش مطلوبی را از بانک به فعاالن و
اســتفادهکنندگان اقتصــادی ،ســهامداران و
تصمیمگیران اقتصادی کشور ارائه دهیم .به گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله صیدی
در مراســم جشن آغاز شــصت و هشتمین سال
فعالیت این بانک در محل برج سپهر ،افزود :زحمات
کارکنان بانک در سال  ٩٧و سه ماهه ابتدایی سال
 ٩٨نتایج خوبی به دست داد و امیدواریم شرایط
خوبی نیز از صورتهای مالی بانک در پایان شش
ماهه شاهد باشیم و گزارش مطلوبی را از بانک به
فعاالن و استفادهکنندگان اقتصادی ،سهامداران و
تصمیمگیران اقتصادی کشور ارائه دهیم.

مبلغتسهیالتاشتغالزاییقرضالحسنه
بانکتوسعهتعاونافزایشیافت

به منظورارائه خدمات مطلوب در راســتای انجام
وظایف حرفه ای درخصوص ایجاد اشتغال ،بانک
توسعه تعاون سقف تســهیالت اشتغالزایی خود
را جهــت مددجویان کمیته امــداد امام خمینی
(ه) ،سازمان بهزیستی مشــاغل خانگی  ،اشتغال
ایثارگران و همچنین کارفرمایــان کمیته امداد
افزایــش داد  .گفتنی اســت براســاس موافقت
شورای پول واعتباربا افزایش سقف قرض الحسنه
اشتغالزایی  ،بانک توسعه تعاون میزان این تسهیالت
جهتمددجویانکمیتهامدادامامخمینی،سازمان
بهزیستی مشاغل خانگی واشــتغال ایثارگران را
از 200میلیون ریال به  500میلیون ریال با مدت
بازپرداخت حداکثر 5ســاله وهمچنین سقف وام
قرض الحسنه قابل اعطاء به کارفرمایان کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی مشاغل خانگی
را حداکثربه میزان2000میلیون ریال برای اشتغال
حداقل  5نفرازمددجویان افزایش داد.
مدیرامورفناوریاطالعاتوارتباطاتبانک
مسکنخبرداد

راهانــدازی اولین سیســتمهای
بانکداریمتمرکزدربانکمسکن

شیردل ،با تشریح عملکرد حوزه  ITبانک مسکن
در یک سال اخیر ،از راهاندازی اولین ماژولهای
بانکداری متمرکز در بانک مسکن ظرف چند روز
آینده خبر داد .ساسان شــیردل در گفت و گو با
پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا ،با بیان اینکه
استقرار کامل ( Core Bankingنظام بانکداری
متمرکز) یکی از اولویتهای بانک مسکن است
که با دستور هیات مدیره بانک از مدتها قبل در
دســتور کار حوزه  ITقرار گرفت ،گفت :در سال
گذشــته فاز مطالعاتی این امر طی شد و تکمیل
فرآیند طراحی و پیادهسازی ماژولهای مربوطه
نیز در برنامههای سال جاری بود که همزمان با ایام
هفته دولت ،در شهریور ماه امسال شاهد راهاندازی
اولین ماژولهای آن هستیم .وی خاطرنشان کرد:
تنوعبخشی به خدمات بانکی ،الکترونیکی شدن
فرآیندهای ارایه خدمات به مشتریان ،یکپارچگی
اطالعاتونیزجلوگیریاز تعددسیستمهاازجمله
نتایج استقرار کامل نظام بانکداری متمرکز است
که به مرور در بانک مسکن مشهود خواهد شد.

تولید بیش از 7میلیون و 200هزار
تنسنگآهنومحصوالتفوالدی
درچادرملو

در 5ماه گذشته امسال میزان تولید محصوالت این
شرکت از مرز  7میلیون و  200هزارتن عبور کرد .
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
در گزارشــی اعالم کرد ،در  5ماه گذشته امسال
میزان تولیــد محصوالت این شــرکت از مرز 7
میلیون و  200هزارتن عبور کرد  .بر اســاس این
گزارش در مدت یاد شده بالغ بر  4میلیون و 267
هزارتن کنسانتره سنگ آهن  187،هزارتن سنگ
آهن دانه بندی شــده  1 ،میلیون و  742هزارتن
گندله آهن  623 ،هزارتن آهن اسفنجی و 407
هزارتن شمش فوالدی در مجتمع های معدنی
و صنعتی چادرملو تولید شده است  .پیش بینی
شده است تا پایان سال جاری در دومین سال بهره
برداری از واحد مگامدول آهن اسفنجی چادرملو،
میزان تولید این واحد به ظرفیت اسمی  1میلیون
و  550هزارتن برســد  .همچنین ظرفیت تولید
شمش فوالدی چادرملو نیز به مرز  1میلیون تن
خواهد رسید .
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اقتصاد
ایران

به دنبال واردات کاالهای غیرضروری  ۲۶۰تن عروسک به ارزش میلیون ها دالر وارد کشور شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صنعت اسباب بازی بدون متولی

بر اســاس آمار گمرک در
ســال  ۹۷بالغ بر  ۲۶۰تن
انواع عروســک وارد ایران
شده اســت .آمار مقدماتی
گمرک از تجارت خارجی
سال  ۹۷نشان میدهد که در این مدت بیش از ۲۶۰
تن انواع عروسک از  ۲کشور چین و امارات متحده
عربی وارد ایران شده است .بر اســاس واردات این
حجم انواع عروسک به کشــور یک میلیون و ۲۴۸
هزار و  ۷۸۸دالر ارز از کشــور خارج شد که معادل
ریالی آن بالغ بر  ۵میلیــارد و  ۲۴۷میلیون و ۹۱۸
هزار و  ۸۷۰تومان در آمار گمرک به ثبت رســیده
است .بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک واردات انواع
عروسک از کشور چین به حجم بیش از  ۲۴۹تن و به
ارزش یک میلیون و  ۱۹۱هزار و  ۳۷۳دالر بوده است.
متاسفانه این صمعت متولی درستی ندارد و توجهی
به توسعه آن در سالهای گذشته نشده است .هرچند
تالش هایی بــرای خروج این صنعــت از وضعیت
وابستگی به واردات شده اما کافی نیست و این بازار
هم چنان پذیرای اسباب بازی های خارجی است.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی اما می گوید:
اسباب بازی از دو مشــکل عمده نبود متولی و نبود
متخصص در ایــن حوزه رنج می بــرد در حالی که
نقش انکارناپذیرش در تربیت شــخصیت و هویت
بخشــی کودک بر همگان مشــخص است .دکتر

ســعیدرضا احمدی زاده افزود :بنیــاد نخبگان بر
اساس سند جامع کشور در امور نخبگان ،در زمینه
تربیت استعدادهای برتر در حوزه اسباب بازی به این
موضوع ورود کرده است .وی ادامه داد :در بررسیهای
مشخص شده که در ایران کارخانه مشخص و وسیع

در زمینه طراحی ،ساخت و تولید اسباب بازی وجود
ندارد و صرفا معدودی کارگاه منطقه ای و کوچک در
این عرصه فعالیت دارند.
رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی گفت :اسباب
بازی یک جریان فکری و فرهنگــی برای کودکان
محسوب می شود لذا باید اسباب بازیهایی طراحی و
تولید شوند که رویکرد هویتی و ملی داشته باشند.
باید متخصصان و طراحان در این عرصه شناسایی
شوند تا با زمینه ســازی برای ورود آنان به عرصه،
نقصهای این برطرف گردند .بر این اساس می بایست
سازمان یا نهاد متولی اسباب بازی در ایران شناسایی
و معرفی شود.
وی به تشــکیل شــورای نظارت بر اســباب بازی
در خراســان رضوی اشــاره و بیان کرد :این شورا
با عضویــت بنیاد نخبگان اســتان ،پــارک علم و
فناوری خراســان ،کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان و حضور نماینده معاونت علمی و فناوری
رئیس جمهوری تشکیل شده اســت .رئیس بنیاد
نخبگان خراسان رضوی با اشــاره به بررسی های
انجام شده در بازار اســباب بازی گفت :بیش از 90
درصد اســباب بازی های موجود و در دســترس
کودکان و خانــواده ها در بــازار وارداتی و خارجی
محسوب می شوند.

ب بازیها ،بومیسازی صورت گیرد
در ساخت و عرضه اسبا 

حسین دکمهچی ،رئیس اتحادیه خرازی فروشان

بازار اسباب بازی مملو از کاالهای خارجی و وارداتی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود .در حالی که قرار است به تولید داخلی و رونق آن در تمام بخش ها پرداخته شود شاهد هستیم که بخش اسباب بازی با واردات میانه بهتری
دارد و بازار داخلی مملو از این کاالهاست .تولیدکنندگان داخلی اسباب بازی مشکالت بسیاری دارند و این صنعت با وجود پتانسیل باالیی که در تولید و درآمدزایی دارد از توجه و حمایت مغفول مانده و عده ای برای نفع خود واردات اسباب
بازی را پیگیری می کنند .کشورهای دیگر به خصوص چین تجارتی را به راه انداخته اند و با خروج ارز از ایران به ذخایر ارزی خود اضافه می کنند .این حجم از واردات که بیشتر از چین انجام می شود ارز بسیار زیادی را از ایران خارج می کند
در حالی که می توان با اختصاص مبالغ کمتر تولید داخلی اسباب بازی را رونق داد .دولت از بخش خصوصی حمایت نمیكند و تولید كننده هم برای آنكه صرفه اقتصادی ببرد كیفیت اجناسش را كاهش میدهد و این چرخه معیوب
ب بازی و نوشتافزارهایی با نماد اسالمی تولید میكند،
ب بازیها ،بومیسازی صورت گیرد .در این زمینه بسیار كمكاری كردهایم و باید اعتراف كرد كه از كشوری همچون چین كه اسبا 
همین طور ادامه مییابد .باید در ساخت و عرضه اسبا 
ب بازیهای خارجی نجات دهیم.
بسیار عقبتریم .هم چنین در زمینه اسباببازی فقط توزی ع كننده هستیم و باید حتما تحولی در روند تهیه اسباببازی صورت گیرد تا كودكان را از نفوذ فرهنگی نامطلوب اسبا 
خوشبختانه اما در رابطه با قیمت این کاال باید اشاره شود که اکنون به دلیل افت قدرت خرید ،اغلب مشتریان ،اسباب بازیهای گران قیمت را نمی خرند .موضوعی که باعث شده تا مغازهدارها هم یا قیمتها را کاهش داده و یا کمتر
اسباب بازی گران قیمت عرضه کنند .از 2ماه پیش با تثبیت و کاهش نرخ ارز ،قیمت اسباب بازی نیزسیرنزولی داشته و این کاهش قیمت طی یک ماه اخیر به 15تا 20درصد رسیده است .برخی وارد کنندگان یا تولیدکنندگان داخلی
نیز که انواع اسباب بازی را وارد یا با تولید به انتظار گرانی بیشتر دپو کردهاند و اکنون با مشاهده سیر نزولی قیمتها و تثبیت نرخ ارز ،نسبت به عرضه محصوالت خود به بازار اقدام کردهاند که این امر در تشدید سیر نزولی قیمتانواع
اسباب بازی تولید داخل و وارداتی موثر بوده است.
استفاده از۲۵۰هزار اپلیکیشن

معاون وزیر ارتباطات گفت ۹۰ :میلیون ســیمکارت
فعال در کشور وجود دارد که  ۷۰میلیون آن از خدمات
نسل  ۳و  ۴موبایل بهره می برد و  ۲۵۰هزار اپلیکیشن
نیز از سوی کاربران مورد استفاده قرار می گیرد .حسین
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه هماکنون  ۹۰میلیون
سیمکارت فعال در کشور وجود دارد که ۷۰میلیون آن از
خدماتنسلسوموچهارمتلفنهمراهبهرهمندهستند،
گفت :از یکسال پیش خدمات شرکت اپل برای کاربران
ایرانی قطع شد و از  ۲ماه پیش نیز شرکت گوگل ،ارائه
خدمات روی گوشیهای اندرویدی را با مشکل مواجه
کرد .این مسئله زنگ خطری بود برای ما ،تا بتوانیم با
بومیسازی ،سیستم عامل ملی را ایجاد کنیم تا در حوزه
ارتباطات مورد تعرض قرار نگیریم .معاون وزیرارتباطات
و فناوری اطالعات در تشــریح وضعیت شاخصهای
ارتباطی کشور اظهار داشت :امروز تمامی شهرها۳۰ ،

افزایش ۱۲درصدی قیمت شش قلم میوه در بازار
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت :هم اکنون
قیمت هر کیلو موز با کاهش نسبی در میدان مرکزی
میوه و تره بار به  ۱۱تا  ۱۳هزار تومان رســیده است.
اســداله کارگر افزایش قیمت برخی اقــام میوه را
مقطعی دانست و گفت :هم اکنون قیمت برخی اقالم
همچون موز ،خیار ،شلیل ،سیب ،هلو و آلو نسبت به
هفتههای گذشته به طور متوسط  ۱۰تا  ۱۲درصد در
بازار نوسان داشته است.وی بازگشت حجاج و برگزاری
مراسم فشرده عروسی قبل از ایام محرم را دلیل اصلی
این نوسانات در بازار دانست و افزود :افزایش کنونی
نرخ میوه مقطعی است و با آغاز محرم ،قیمت میوهها
به سبب افت تقاضا به زیر قیمت واقعی خود در بازار
میرســد .کارگر با بیان اینکه قیمت موز در میدان
مرکزی میوه و تره بار به کیلویی ۱۵هزار تومان رسیده
بود ،گفت :این در حالی است که هم اکنون قیمت موز
با حدودی کاهش در میدان مرکزی میوه و تره بار با
نرخ  ۱۱تا  ۱۳هزار تومان عرضه میشود و علی رغم
آنکه مغازه داران باید با اعمال  ۳۵درصد سود این میوه
را به فروش برسانند ،اما اعضای ما از این سود صرف نظر
کردند و گاها با نرخ خرید یا سود بسیار کم این قلم را به
مشتری عرضه میکنند .رئیس اتحادیه میوه و سبزی
نرخ هر کیلو انجیر سیاه را  ۳تا  ۷هزار تومان اعالم کرد
و افزود :قیمت هر کیلو انجیر سیاه ۳تا ۷هزار ،انگور بی
دانه قرمز  ۸تا  ۱۳هزار ،انگور بی دانه زرد  ۷تا  ۱۱هزار،
انگور رطبی  ۴تا  ۷هزار ،انگور عســگری  ۵تا  ۷هزار،
آلبالو رســمی  ۶تا  ۹هزار ،آلو شابلون  ۴تا  ۸هزار ،آلو
قطره طال  ۳تا  ۸هزار ،پسته تازه  ۳۵تا  ۵۰هزار ،زغال
اخته  ۱۰تا  ۱۷هزار ،سیب دورنگ  ۴تا  ۷هزار ،سیب
گالب  ۳هزار و  ۵۰۰تا  ۱۰هزار ،شلیل انجیری  ۴تا ۸
هزار ،شلیل شبرنگ  ۶تا  ۱۰هزار ،گالبی  ۸تا  ۱۵هزار،
گیالس صورتی  ۵تا  ۸هزار ،هلو انجیری  ۴تا  ۹هزار

و هلو هسته جدا  ۴تا  ۱۰هزار تومان است .وی ادامه
داد :هر کیلو انبه با نرخ  ۸تا  ۱۱هزار ،خربزه یک هزار
و  ۵۰۰تا  ۳هزار ،طالبی  ۸تا  ۱۵هزار ،هندوانه  ۴۰۰تا
یک هزار ،خیار بوتهای  ۲تــا  ۴هزار و خیار گلخانه ۲
تا  ۴هزار و  ۵۰۰تومــان در میدان مرکزی میوه و تره
بار و با احتساب  ۳۵درصد ســود در خرده فروشیها
عرضه میشود.کارگر درباره علل گرانی قیمت خیار
در بازار بیان کرد :با توجه به آنکه امکان دپو و ذخیره
سازی خیار وجود ندارد و این محصول به روز عرضه
میشود ،از این رو ازدیاد تقاضا ناشی از بازگشت حجاج
و برگزاری مراسم عروسی و جشن ها ،نوسان قیمت در
بازار را به همراه داشته است .این مقام مسئول نرخ هر
کیلو بادمجان دلمهای را یک هزار تا ۳هزار تومان اعالم
کرد و افزود :قیمت هر کیلو بادمجان قلمی  ۲تا  ۳هزار
و ،۵۰۰بادمجان گلخانه ۳تا ۵هزار ،بامیه ۵تا ۱۱هزار،
پیاز زرد و شیری یک هزار تا  ۲هزار ،سیر خشک  ۵تا
 ۱۰هزار ،سیب زمینی نو  ۲هزار و  ۵۰۰تا  ۴هزار ،غوره
آبگیری  ۲هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار و  ،۵۰۰غوره عسگری
 ۵تا  ۸هزار ،فلفل تند ریز  ۵تا  ۸هزار ،فلفل شیرین ۷
تا  ۱۲هزار و فلفل دلمه سبز یک هزار تا  ۳هزار و ۵۰۰
تومان است .وی با اشــاره به نرخ سایر صیفی در بازار
گفت :هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ ۲
هزار و  ۵۰۰تا  ۴هزار و  ،۵۰۰کاهو رسمی یک هزار و
 ۵۰۰تا  ۳هزار ،کرفس  ۲هــزار و  ۵۰۰تا  ۵هزار ،کلم
بروکلی  ۱۰تا  ۱۵هزار ،کلم سفید یک هزار تا  ۲هزار
و  ،۵۰۰کلم قرمز یک هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار ،گل کلم
گلخانهای  ۲تا  ۴هزار ،گوجه زیتونی فله  ۵تا  ۷هزار،
گوجه فرنگی یک هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار ،لوبیا سبز  ۲تا
 ۴هزار ،لیموترش میناب  ۷تا  ۱۱هزار و هویج  ۲هزار و
 ۵۰۰تا  ۴هزار و  ۵۰۰تومان در میدان مرکزی میوه و
تره بار عرضه میشود.

به دلیل تحریمهای داخلی و خارجی

تنهابرنددانشبنیانداخلیدرحوزهساختشناورهایسبکتعطیلشد

یکی از شــرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک
صنعتی پرنــد در حالی موفق به طراحی و ســاخت
شناورهای سبک و صادرات آن شد که به دلیل اعمال
تحریمها علیه کشور و همچنین سیاستهای حاکم
در کشور به تعطیلی کشانده شده است و  ۶۰نیروی
انسانی شاغل در آن تعدیل شدند .یکی از شرکتهای
دانشبنیان ،طراحی و تولید شــناورهای تخصصی
سبک از جنس آلومینیوم و فوالد و تجهیزات مربوط
به آن را در دستور کار قرار داده است و پس از سالها
فعالیت این مجموعه دارای یارد مجهز ساخت شناور
و کارگاههای ســاخت تجهیزات دریایی و همچنین
اولین برند تولیدکننده تجهیزات دریایی در ایران به
شمار میرود .خدمات این شرکت شامل حوزههای
بندری ،ماهیگیری ،حفاظت ســاحلی ،مسافربری،
کشتیسازیهای داخلی و خارجی ،مالکان شناورها،
صاحبان حوضچههــا و بنادر در بخــش چراغهای
ترافیک دریایی و همچنین صنایع فراساحل از قبیل
سکوهای نفتی است و کلیه محصوالت و خدمات آن
با استانداردها و تأییدیههای بینالمللی ارائه میشوند.
به گفته مســووالن این شــرکت در حال حاضر این
شــرکت قادر به تولید بیش از  ۹مدل شناور سبک با
کاربردهای متنوعی است ،ضمن آنکه خدمات دیگری
در حوزههایی چون تولید تجهیزات دریایی همچون
چراغهای دریایی که مقاومت باالیی در برابر رطوبت
دارند ،ارائه میدهد .استاندارد باالی شناورهای سبک
ساخت این شرکت موجب شد تا محصوالت ساخت
ایران راهی بازارهای جهانی شود.
اینها در حالی اســت که بر اثر اعمــال تحریمها این
شرکت به تعطیلی کشیده شده است ،به گونهای که
به گفته مدیر عامل این شرکت تا  ۴ماه گذشته بیش
از  ۶۰نفر نیروی انسانی متخصص در آن مشغول به
فعالیت بودند ،ولی به دلیل اعمال تحریمها و ســایر
سیاستهای حاکم بر کشور ،این نیروها تعدیل شدند.
قصه این تعطیلی از آنجا آغاز میشود که به سفارش
یکی از کشــورها اقدام به ساخت شــناور کاتاماران
میشــود ،ولی به دلیل تحریم علیه کشــور ،کشور
ســفارشدهنده از پرداخت هزینههای تعیینشده
خودداری میکند .شرکتی که قادر است سالی یک
تا دو شــناور را تولید و عرضه کند ،پس از آنکه ۹۰۰

هزار یورو آن از سوی کشور سفارشدهنده پرداخت
نشد ،به تعطیلی کشانده شده است .شناورکاتاماران
که به ســفارش یکی از کشورها ســاخته شده ،ولی
به دلیل تحریمهــا از پرداخت هزینههــا خودداری
شد .شناورهای کاتاماران برای سرویسدهی حوزه
ماهیگیری و همچنین مزارع پرورش ماهی در قفسها
کاربرد دارد .جنــس بدنه این شــناور از آلومینیوم
گرید دریایی است و از آن برای انتقال بچ ه ماهیان و
پاکســازی تورهای پرورش ماهی استفاده میشود.
حسن پور ضیایی ،مدیر عامل این شرکت دانش بنیان
در گفتوگو با ایسنا ،تمرکز فعالیتهای این شرکت را
تولید تجهیزات دریایی ذکر کرد و گفت :این شرکت
تنها برند تولیدکننده تجهیزات دریایی در کشور است
و یکی از  ۵تولیدکننده شناورهای سبک در کشور به
شمار میرود .وی با بیان اینکه در بین  ۵تولیدکننده
شناورهای سبک دولتی هستیم ،اظهار کرد :از این رو
ما جزو معدود شرکتهای خصوصی هستیم که طی
 ۲۱سال تمرکز مطالعاتی ما بر روی شناورهای سبک
بوده است.
مجری طرح با اشاره به محصوالت این شرکت ،خاطر
نشان کرد :تاکنون پروژههای بسیاری را در این زمینه
تحویل دادیم و از این جهت در رده شرکتهای موفق
در وندور لیست (لیست سازندگان و تامینکنندگان
مجاز و مورد تایید شــرکتهای باالدستی) سازمان
بنادر و کشتیرانی و شرکتهای بزرگ نفتی هستیم.
پور ضیایی ،طراحی سیستمهای الکتریکال ،نصب
سیســتمهای الکتریکی و ایمنی را از جمله خدمات
ارائه شده از سوی این شرکت نام برد و اظهار کرد :ما
تنها شرکتی هستیم که در بخش خصوصی صنعت
دریایی ،مرکز تحقیقات مستقل داریم و در حال حاضر
کلیه گواهینامههای تحقیق و فنی و مهندســی را از
مراجع ذی صالح دریافت کردهایم ،ضمن آنکه جزو
شرکتهای منتخب برای اســتقرار در پارک علم و
فناوری دانشگاه تربیت مدرس هستیم .این محقق
حوزه ساخت تجهیزات دریایی از موفقیت این شرکت
در صادرات محصوالت تولیدی خبر داد و یادآور شد:
در این شرکت توانایی ساخت بیش از  ۹مدل شناور
سبک ایجاد شده است و برای اولین بار توانستیم شناور
ساخت ایران را به یکی از کشورها صادر کنیم.

شکایت خرید اینترنتی از اینستاگرام و تلگرام قابل پیگیری نیست

 ۹۰میلیون سیمکارت در کشور فعال است
هزار روستا و  ۳۰هزار کیلومتر از راههای ارتباطی کشور
از پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه بهره می برند.
فالح جوشقانی با بیان اینکه ارائه خدمات زیرساختی
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات محرک توســعه
بوده و اشــتغال و کارآفرینی قابل توجهی را در کشور
فراهم آورده است ،سیاســت اصلی وزارت ارتباطات را
ایجاد زیرســاختهای ارتباطی و فناوری اطالعات در
کشور و توسعه آنها دانست و گفت :رشد شاخصهای
حوزه تلفن همراه کشــور از مصادیق توسعه به شمار
میرود .وی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را ۱۲۰
درصد اعالم کرد و گفت :در حال حاضر  ۲۵۰هزار برنامه
کاربردی (اپلیکیشن ) فعال در کشور وجود دارد که آمار
خیرهکنندهای است و اهمیت این حوزه را نشان میدهد
که با ایجاد بسترهای ارائه خدمات و اشتغالزایی ،کشور
را در مسیر توسعه قرار داده است.

3

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بسترناامنخرید درفضایمجازی

خریداینترنتییاهمانخرید
از شبکه های اجتماعی که
امروزه بســیار مورد عالقه
مردم واقع شــده بســتری
برای سواســتفاده عده ای
متخلف شده که کاربران را به شکایت و اعتراض وادار
کرده اند .به دلیل افزایش تعداد مراجعان به کسب و
کارهای اینترنتی و خرید از فضای مجازی مانند همیشه
عده ای وارد این فعالیت شده اند و با برداشتن کاله مردم

امرار معاش می کنند .در قانون آمده است که هر کس در
بستر مبادالت الکترونیکی ،با سوءاستفاده و یا استفاده
غیرمجاز از پیامها ،برنامهها ،سیستمهای رایانهای و
وســایل ارتباط از راه دور با ارتکاب افعالی نظیر ورود،
محو ،توقف پیام ،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم
رایانهای و … دیگران را فریب دهد و یا سبب گمراهی
سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این
طریق برای خــود یا دیگری پول ،امــوال یا امتیازات
مالی کسب کند و در واقع اموال دیگران را ببرد ،مجرم
محسوب میشود .اما از آنجایی که یکی از مسائل مهم
دنیای کسب و کار و رقابت ،آگاهی به قوانین ،مقررات
و دستورالعملهای کسب و کارهای اینترنتی میباشد.

برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای
اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید به قوانین ،مقررات
و دستورالعمل های ضروری آن آگاهی داشت.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجــا رد این رابطه با بیان
اینکه نبود نظارت بر این سایتها زمینه تخلفات را فراهم
کرده است گفت :به طور مثال برخی از افراد در آگهی
خود ثبت میکنند که جنس لوکس و خاصی را برای
فروش ارائه کرده است که افراد سودجو با گرفتن آدرس
فروشنده در منزل فرد حضور مییابند و با شناسایی
زمان خلوت بودن منزل یــا محله اقدام به دزدی می
کنند .پاشــایی تاکید کرد :بهتر است خرید و فروش
اجناس کارکرده و دست دوم در خارج از منزل انجام

خرید از شبکه های اجتماعی مورد تایید اتحادیه نیست
رضا الفت نسب ،رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

شود و از حضور خریدار یا فروشنده در منزل جلوگیری
بعمل آید .وی ادامه داد :در این سایتها برخی از افراد
نیز اقدام به فروش اجناس سرقتی یا تقلبی و همچنین
اقالم ممنوعه میکنند؛ مثل پرندگان شــکاری که
در این سایتها به فروش میرسد .معاون اجتماعی
پلیس فتا ناجا درباره جلوگیری از کالهبرداریهای
اینترنتی اظهار کرد :ســایتهای خرید و فروش باید
اطالعــات را به صورت دقیق رصــد کنند همچنین
واحدی را برای گزارش های مردمی تأسیس کنند و به
گزارشها رسیدگی کنند .میتوان جلوی اینتخلفات
را با حضور مردم و همچنین هشدار گردانندگان این
سایتها گرفت.

به دلیل تغییر ماهیت کسب و کارها و گرایش مردم به کاهش وقت و هزینه استفاده از کسب و کارهای آنالین برای خرید افزایش بسیاری پیدا کرده است .مدت هاست که شاهد افزایش شمار مشتریان کسب و کارهای مجازی به خصوص
در تلگرام و در حال حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستیم و آمارها نشان می دهد میلیون ها خرید اینترنتی از این شبکه ها انجام می شود .دسترسی و انتخاب راحت ،کاهش هزینه و کاهش اتالف وقت به خصوص در پایتخت کاربران
را برای استفاده از این کسب و کارها مشتاق تر می کند .اما هنگامی که گرایش به استفاده از رویدادی افزایش پیدا می کند به دنبال آن افرادی سودجو وارد عمل می شوند تا بتوانند از این بازار داغ سوء استفاده کنند .متاسفانه در حال حاضر
امکان پیگیری تخلفات در خرید و فروش در این شبکه های اجتماعی وجود ندارد و توصیه این است که خریداران و کاربران در انتخاب صفحه های فضای مجازی مرتبط با عرضه کاالها دقت بسیاری داشته باشند تا مورد سودجویی عده ای
متخلف قرار نگیرند.
باید بسترهایی ایجاد شود تا مورد تایید اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی باشد تا بتوانیم این فرآیندها را پیگیری کنیم .در حال حاضر خرید از این شبکه های اجتماعی مورد تایید اتحادیه نبوده و کلیه اقدامات خرید در فضای مجازی بر عهده
خود خریدار و افراد است .تنها توصیه این است که کاربران با تحقیق و مطالعه اقدام به خرید از کانال های تلگرامی و اینستاگرام کنند تا گرفتار کالهبرداری نشوند .بنابراین با توجه به اینکه خرید و فروش کاال در فضای مجازی امری است که
این روزها بسیار رایج شده است و وبسایتها ،نرمافزارهای رایانهای و تلفن همراه نیز این امر را تسهیل کردهاند؛ بهتر است با اندکی مطالعه و بررسی در این زمینه ،ولو اجمالی ،با قوانین و مقررات آن آشنایی پیدا کرده تا با بهرهگیری از آن،
عالوه بر استفاده بهینه از این موهبت عصر دیجیتال ،از ورود ضرر به خود ،خانواده و … جلوگیری کنیم.
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آخر
کسب و کار

تجربه  04ساله خود با بيش از هزاران ساعت تدريس و سخنرانى را در يك جمله به همه مردم
دنيا هديه ميكنم« :هرگز ظاهر زندگي ديگران را با باطن زندگي خود مقايسه نكنيد».
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اخبار
پيشنهادهاي وزارت ارتباطات در راستاي استخراج
رمزارز

وزارت ارتباطات پيشــنهادهاي خود در زمينه «الزامات و ضوابط فني استخراج
رمزارزها» را منتشر كرد .در نسخه اوليه پيشنهادهاي وزارت ارتباطات كه مرداد
ماه سال جاري نگاشته شده ،ورود سازمانها ،نهادها و بنگاههاي دولتي و موسسات
دولتي /غيردولتي عمومي به حوزه استخراج رمزارز ممنوع شده است .اين در حالي
كه در ماههاي اخير ،بارها و بارها از فعاليت برخي از نهادهاي غير دولتي عمومي در
اين حوزه ،اطالعاتي منتشر شده است .همچنين در اين نسخه ،پيشنهاد شده است
كه مجوز استخراج رمزارز صرفاً به مزارعي با مصرف برق  ۲۰۰كيلووات به باال در
ماه ،داده شود .اما در اين سند مشخص نشده است آن دسته از كساني كه به صورت
شخصي و در خانههاي خود اقدام به اســتخراج رمزارزها ميكنند ،فعاليتشان
ممنوع است يا نيازي به مجوز ندارند .وزارت ارتباطات در سند خود پيشنهاد داده
است در واگذاري مجوز استخراج رمزارزها ،چند اولويت در نظر گرفته شود كه از
جمله آنها ميتوان به جذب ســرمايهگذاري خارجي يا ايجاد مزرعه استخراج با
قدرت پردازشي باال اشاره كرد .اين سند همچنين الزامات حوزههاي انرژي ،فني و
تجهيزات استخراجكننده ديده شده كه در بخش الزامات فني ،وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات حق تحليل الگوي ترافيك داده يا هر روش ديگر را براي شناسايي
فعاليتهاي غيرقانوني براي خود محفوظ دانسته است .در روزهاي گذشته متن
نامهاي به امضاي رئيس دفتر رئيسجمهوري منتشر شــد كه در آن به سازمان
فناوري اطالعات و سازمان بورس ماموريت داده است سند توسعه براي نشر رمزارزها
را تهيه كنند .نگارش اين نامه پس از آن بود كه انتقادهــا از مصوبه دولت درباره
استخراج رمزارزها شدت يافت و اخباري درباره تالش برخي از نهادهاي فرادولتي
براي اصالح مصوبه دولت ،منتشر شد.

مهارت هاي مديريتي

برنامهریزی را جدی بگیرید

برنامهریزی کوششی برای کنترل آینده است .برخی افراد منتظر میمانند
که چه پیش آید تا در مقابل آن عکسالعمل نشــان دهند؛ اما شما به عنوان
یک مدیر نباید چنین رویکردی باشید ،بلکه باید به آینده نظر داشته باشید.

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

روابط عمومي88261074:

سازمان آگهيها88253428 :

توزيع  88245573 :توزيع اشتراک88261037 :

 .5سخت عاشق ايده خودشان ميشوند
كارآفريناني كه به سختي عاشق ايده خودشان ميشوند و اغلب
براي كار بيشتر روي ايده تمايلي از خود نشان نميدهند بايد دقيقا
بفهمند چه شخص ديگري عاشق چيزي است كه آنها ميخواهند
بفروشــند .اين را آدام ميندلر مديرعامل ولوز گروپ ميگويد.
هرچند شما بايد نسبت به كسب وكار خود هيجان زده باشيد اما
بنيانگذاراني كه به طور احساســي روي يك ايده سرمايهگذاري
ميكنند ،با شكست روبهرو ميشــوند .يادتان باشد اگر محصول
يا خدمات شما خيلي كششــي نداشته باشد ،ايــن تقصير
بلكه
مشــتريان نيست،
از
مشــكل
شماست.

 .3مسائل حقوقي و قانوني را ناديده ميگيرند
وقتي با همكالسيهاي دانشــگاه يك كار را شروع ميكنيد،
برنامه اوليه را روي دســتمال كاغذي مينويسيد .چه جالب!
اما گام بعــدي را فراموش نكنيد .اســتفان كاپالن لويس ،از
بنيانگذاران هير كمپوس ميگويــد اغلب مردم در آغاز كار
هيجان زدهاند و فراموش ميكنند كه بايد درباره قراردادهاي
كار ،سياستهاي حريم خصوصي و ...فكر كنند .شكست در
سروســامان دادن به اين گامهاي اوليه ممكن است شما را به
خط اول بازگرداند.
 .2فكر ميكنند خيلي زود بايد يك تُن پول جمع كنند
كارآفرينان اغلب فكر ميكننــد خيلي زود بايد ميليونها
دالر پول و ســرمايه خارجي جذب كنند اما بهتر است در
اندازه خودتان ســرمايه جذب كنيد .یکــی از بزرگترین
اشتباهات که در ارتباط با استارتآپها مشاهده میشود،
تالش برای مقابله و رقابت قبل از قرارگیری در بازار رقابتی
است .شاخصهای کلیدی عملکرد ( )KPIدر کنار مهمترین
مکالمات در مــورد محصوالت ،میتواند بــه ما کمک کند
تا بفهمیم چه زمانی به مقصد و ســوددهی رســیدهایم
و چه زمانی در حال رشــد و توســعه
محصولمان هستیم.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

 .1زيادي ولخرجي ميكنند
يك دفتر كار فانتزي ،صندليهاي
گران قيمــت و ناهار درســت و
حســابي؟ اينها را فراموش كنيد.
شــما بايد حتي پيش از نخستين
فروش خود صرفه جويي كنيد.
جاســتين بيــگل بنياگذار
اينفوگرافيك وورد ميگويد
خيلي خوب و اطمينا نبخش
اســت كه كارمنداني داشته
باشيد آن هم تمام وقت اما اگر
نتوانيد از نظر اقتصادي وجود
تعدادي كارمنــد تمام وقت را
توجيه كنيد ،بــه زودي از بين
ميرويد.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

 .8خيلي طول ميكشــد تا كار را شروع
كنند
ميتوانيد براي هميشه برنامهريزي كرده
و تحقيق كنيد؛ اما كليد يترين نكته
اين اســت كه بيرون برويد و كار را
پيش ببريد .الزم نيست همهچيز
براي را هاندازي اســتار تآپ
شــما عالي و كامل باشد .اگر
روي مرحله برنامهريزي خيلي
زمــان بگذاريد ممكن اســت
چيزي را خلق كنيد كه مناسب
مشتري شما نباشد .چيزي كه
ميخواهيد پيشــنهاد كنيد را
عرضــه كنيــد و از بازخورد
مشتري براي بهتر كردن آن
استفاده كنيد.

 .6رقبا را بررسي نميكنند
شايد خوشتان نيايد اما شما رقيب ميخواهيد .بازاري كه
اشباع شده به درد شما نميخورد اما فراموش نكنيد كه رقبا
بازار را براي شما معتبر ميكنند .اگر هيچ رقيبي در بازاري
نباشد بايد از خود يك سوال كليدي بپرسيد .آيا مشكلي كه
به دنبال حل آنها هستم به اندازه كافي براي ايجاد يك كسب
وكار مناسب است يا خير؟

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

 .9هزينه و زماني كه بايد صرف كنند را دستكم ميگيرند
فرانسين گليك ،بنيانگذار واتر جرني ميگويد كارآفرينان
بايد بيش از آنچه الزم است هزينهها را برآورد كند و بيشتر
از آنچه فكر ميكند ،بايد وقت خــود را آزاد كند .مطمئن
شويد كه ذخيره مالي كافي را در اختيار داريد و بدانيد كه
استارتآپ شما يك كار تماموقت است و بايد زمان بيشتري
به آن اختصاص دهيد.

 .7خيلي انتزاعي شروع ميكنند
كارآفرينان اغلب كار خود را با افكار هيجاني و مثبت آغاز
ميكنند .آنها فكــر ميكنند هر كاري كننــد به موفقيت
ميرسند .ميشــل فيلوس ،بنيانگذار برادوي لب توصيه
ميكند كه حتما براي شــكل دادن به ديدگاه ،ماموريت،
ارزشها و آنچه قرار است تفاوت خدمات شما نسبت به ديگر
رقبا در بازار باشد ،وقت بيشتري بگذاريد .يك تصوير بزرگ
از آنچه در پيش است بسازيد .وقتي اوضاع خيلي سخت شد،
ميتوانيد به اين تصوير مراجعه كنيد.

 .4وقتي الزم است بزرگ نميشوند
شاما هايبر بنيانگذار زين مديا ميگويد مهم است كه هميشه
بازار را مطالعه كنيد .از وســط ميدان بودن نترسيد حتي اگر
ايده اصلي شما اميدواركننده نباشد .بهتر است به آنچه بازار
ميخواهيد پاسخ دهيد تا اينكه به دنبال عرضه هرچيز تازهاي
باشيد .يك مثال خوب در اين زمينه يوتيوب است .يوتيوب اول
يك سايت دوست يابي بود اما بنيانگذارن در نهايت فهميدند
كه بازار قرار گذاشتن از طريق ويدئو را دوست ندارد .بنابراين
به سراغ بارگذاري و اشتراكگذاري ويدئو رفتند .شاما هايبر
ميگويد اين را به خاطر داشته باشيد .بقيه داستان تاريخ است.

نشاني :تهران ،كوي نصر ،ابتداي خيابان بلوچستان،
روبروي پل عابر پياده ،پالك 17
كدپستي1446813911 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

به يك ايده عالي رســيدهايد ،با شور و شــوق كار را پيش
ميبريد .اطمينان داريد كه دنيا براي خريد محصول و خدمات
شما آماده اســت؛ اما نبايد فراموش كنيد كه مسير بدون
دستانداز نيست و پر است از چالشهاي رقابتي و مسائل
قانوني در شركت شما .براي كمك به شما ،بيزنساينسايدر از
چند كارآفرين موفق درباره اشتباهاتي كه ممكن است مانع
رشد استارتآپها شود پرسيده است .به گزارش اتاق تهران،
دانســتن آنها كمك ميكند اين اشتباهات را تكرار نكنيد.
فرقی نمیکند در کجا بخواهید استارتآپ جدید راهاندازی
کنید زیرا در هر حال کار بزرگ و پرریســکی را در پیش رو
دارید .راهاندازی یک استارتآپ به خودی خود کار دشواری
اســت .حال اگر در این حوزه تازهکار هم باشید موضوع از
این هم دشوارتر است و همه چیز میتواند به راحتی از بین
برود .پس چطور باید مطمئن شد که به عنوان یک تازهکار،
اشتباه پرهزینهای مرتکب نمیشویم؟ بسیاری از ایدههای
استارتآپی هیچگاه اجرا نمیشــوند و یا اگر اجرا شوند در
یک یا دو سال اولیه شکســت میخورند .در بیشتر موارد
ایده تجاری ،اشتباه و دلیل اصلی شکست یک استارتآپ
نیست ،بلکه چگونگی اجرای این ایده باعث شکست میشود.
کارآفرینی در وهله اول تجارت اســت و پس از آن به عمل
(کاری که تجارت شما انجام میدهد) مرتبط است .یک راه
این است که از گذشــته درس بگیریم و ببینیم دیگران چه
اشتباهاتی مرتکب شدهاند .در ادامه با ما همراه باشید.

 9اشتباه بزرگ استارتآپها

تحريريه88253428 :

ماشينلرنينگيايادگيريماشينچيست؟

يادگيري ماشــين دقيقا همان كاري را ميكند كه از عنوانــش برميآيد .يادگيري
ماشيني درواقع روشي است كه با آن يك برنام ه رايانهاي ميتواند بدون اينكه مستقيما
برنامهريزي شده باشــد ،از روي تجربه و بهطور خودكار ياد گرفته و بهبود يابد .براي
روشنتر شدن موضوع در ادامه چند مفهوم را با هم بررسي ميكنيم.
مدلسازي و يادگيري پيشبينيكننده
نحو ه يادگيري يك موجود زنده را در نظر بگيريد .فرض كنيد يك پستچي داريم كه
هميشه در گشت روزانهاش يك مشت غذاي سگ با خود ميآورد .هروقت به خانهاي
ميرسد كه سگ دارد ،يكي از غذاها را با نامه داخل شكاف در مياندازد .سگ در داخل
خانه بوي پستچي را حس ميكند و ميداند كه او هر روز ساعت  2بعدازظهر به خانه
ميآيد .پس از چند روز كه سگ در ساعتي مشابه و همراه نامه ،غذا دريافت كرد ،اين
الگو را ياد ميگيرد 2:بعدازظهر= پستچي= غذا .سگ رفتار خود را طبق اين الگو تنظيم
ميكند .هر روز در همان ساعت ،هيجانزده شده و كنار در مينشيند .سپس با رسيدن
پستچي ديوان هوارپارس ميكند .طبيعتا انحرافاتينيز در مجموعه دادهوجود دارد.گاهي
پستچيمتفاوتيميآيدكهغذانميآورديااينكهبعضيوقتهاپستچيديرترازهميشه
ميرسد .بهعالوه اينكه جمعهها خبري از نامه نيست .بااينحال انتظارات سگ از اين الگو
تغييرينميكنند،چونمدلپيشبينيكنندهايكهساخته،بيشتراوقاتدرستازآب
درميآيد .اگر سگ خيلي باهوش باشد ،شايد بداند كه بايد قبل از هيجانزده شدن ببيند
كه آيا پستچي هميشگي آمده يا نه ،و تشخيص دهد كه هر هفت روز يكبار ،هيچكسی
نميآيد و بدينترتيب مدل پيشبينيكنند ه خود را دقيقتر و درستتر كند .بهطور
كلي ،يك برنام ه رايانهاي كه يادگيري ماشيني را به كار ميبرد ،از همين شيوه استفاده
ميكند .يعني دادهها را تحليل كرده و به دنبال يك الگو يا روند زيربنايي ميگردد .اين
برنامه ميبايست از اين الگوها استفاده كرده و مدل پيشبينيكنندهاي ايجاد كند كه از
دادههاي دريافتشده ،ياد بگيرد.
الگوريتمها
هر برنام ه يادگيري ماشيني به يك «مجموعه داده آموزشي» نياز دارد تا به آن ياد بدهد
كه انتظار چه نوع اطالعاتي را ميتواند داشــته باشد و از آنجا متوجه شود كه برنامهريز
بهدنبال چه نوع اطالعاتي ميگردد .تفاوت ميان يك سگ و برنام ه رايانهاي ،قطعا در حجم
و پيچيدگي درونداده است .الگوريتمهاي يادگيري ماشيني ميتوانند حجم عظيمي
از دادهها را پردازش كرده و براساس اين اطالعات ،پيامدها و الگوها را پيشبيني کنند.

بيزینس اينسايدر در گزارشی تشریح کرد

سازمان امور استان ها و شهرستان ها :تلفن 02188261074:فکس 02188260447:

آگاهی

داخلي سرازير شــود .بازارهاي كاذب كه به
داليل مختلف و در شــرايط خاص در كشور
ایجاد ميشــوند ميزان بســيار زيــادي از
نقدينگــي را به خود جــذب ميكنند و تنها
صنعتي كه در اين بين آسيب ميبيند صنعت
توليد داخلي است.
بايد شرايط ايجاد بازارهاي كاذب را به صفر
رســاند و تالش كرد تا نقدينگي به ســمت
توليــد و توليدكننده داخلــي گرايش پيدا
كنــد .امروز با تاميــن نقدينگي و ســرمايه
مورد نياز بنگاههــا و كارگاههــاي توليدي
ميتوانيــم به مــرز خودكفايــي نزديكتر
شويم.
اما متاسفانه باال بودن ميزان نقدينگي باعث
شده تا اقتصاد ايران دچار آسیبهای بسياري
شود و تبعات اين مشــكل تا حدي بوده كه
موجب شده منابع مالي كشور و سرمايهها به
ســمت فعاليتهاي داللي انحراف پيدا كند.
اين در حالي اســت كه چنانچه منابع مالي
كشور به ســمت بخش واقعي اقتصاد ،يعني
توليد هدايت ميشــد ،بهطــور حتم ،بخش
عمدهاي از معضالت اقتصادي كشور برطرف
و مسير رشــد و توســعه اقتصادي بهراحتي
طي ميشد.
امروز توســعه اقتصادي در گرو رشد توليد
است .تمام جوانب و نيازهاي اين صنعت بايد
تامين و نقدينگي مورد نيــاز بايد در اختيار
واحدهاي توليدكننده قــرار بگيرد .در حال
حاضر نيز با شــرايط فعلــي از برنامه توليد
عقب ماندهايم و اگر دولت نتواند برنامهريزي
درستي براي هدايت سرمايه به بخش توليد
انجام دهد رونق توليد هيــچگاه تحقق پيدا
نخواهد كرد .شرايط امروز به نحوي است كه
اكثر توليدكنندگان بهدليل نبود حمايتهاي
الزم نميتواننــد روي پاي خود بايســتند و
بازپرداخت وامهاي دريافتشــده به تاخير
ميافتد .بنابراين ،عطاي اعطاي وام به بخش
توليد را به لقاي آن بخشــيده و بســياري از
آنها وارد بازار خريد و فروش امالك ،ســكه
و ...شدهاند.
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تبليغات
خالق

هفتادوچهارعكاسدرساالنهعكسگالريمژده

ســاالنه عكس گالري مژده عصر
جمعه هشتم شــهريور با ارائه آثار
هفتاد و چهــار هنرمنــد افتتاح
ميشــود .اين نمايشــگاه بسيار
متنــوع از نامهــاي معتبر عكس
ايران تا جوانان بااســتعداد را در بر
ميگيرد و تجربههاي ناب عكاسي،
تنوع موضوعي و زاويــه نگاههاي
مختلــف در آن را بازتاب ميدهد.
در اين نمايشــگاه آثاري از عباس
كيارستمي ،بهمن جاللي ،مهدي
سحابي ،صادق تيرافكن ،ســيفا ...صمديان ،جاسم غضبانپور ،رعنا جوادي ،شادي
قديريان ،ســيامك زمرديمطلق ،پيمان هوشــمندزاده ،آرمان استپانيان ،افشين
شاهرودي ،فرشاد فرشتهحكمت ،محمد فرنود ،مجيد كورنگبهشتي ،مهدي مقيمنژاد،
مهدي منعم ،سروش ميالنيزاده ،جاويد سپهر ،بابك كاظمي ،جاويد رمضاني ،سارا
ساساني ،بابك حقي و… از جمله عكاسان حاضر در ساالنه عكس مژده هستند .ساالنه
عكس گالري مژده از ساعت 16تا 20هشتم شهريور در گالري مژده واقع در سعادتآباد،
خيابان عالمه شمالي ،كوچه هجدهم شرقي ،پالك  27افتتاح ميشود و تا پانزدهم
شهريور (غير از شنبه) ادامه خواهد داشت.

هدایت نقدينگي به توليد

برای این کار موارد زیر را مورد توجه قــرار دهید .1 :میخواهید چه کارهایی
انجام شوند .2 .میخواهید چگونه کارها انجام شــوند .3 .چه باید بکنید تا
آینده را آنطور که میخواهید و برایتان ممکن است ،بسازید .مدیران ارشد
سازمان ممکن است برای چند سال آینده برنامهریزی کنند .برای مثال راجع به
تولیدات و خدمات جدید ،راههای تازه به دست آوردن منابع و راههای جدید
ساختار ســازمان ،اما اغلب افقهای کوتاهتری را در نظر داریم و برنامههای
مدیریتی ما برای چند ماه یا حداکثر یک یا دو سال آینده است و در راستای
برنامههای مدیران ارشد سازمان و با توجه به محدودیتها ،اهداف ،نیروی
انســانی ،زمان ،و بودجه صورت میگیرد .اهمیت برنامهریزی به عنوان
عامل اصلی در فرایند مدیریت ،پذیرفته شــده است .برنامهریزی نه
تنها ثبات و اطمینان را برای کســب و کار به ارمغان میآورد ،بلکه
به معنای هدف و جهت یکپارچه برای دستیابی به اهداف از پیش
تعیینشدهنیزهست.

برگزاریاختتامیهبوتکمپهوشمصنوعی

مراسم اختتامیه بوت کمپ هوش مصنوعی به همراه پیچ دک تیمهای برتر و داوری
و اعالم تیمهای برتر نهایی برگزار میشود.
مراسم اختتامیه بوت کمپ هوش مصنوعی به همراه پیچ دک تیمهای برتر( Pitch
 Deckیا طرح توجیهی استارتآپی) و داوری و اعالم تیمهای برتر نهایی ،پنجشنبه
ت کمپ هوش
هفتم شهریور در صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار میشود .بو 
مصنوعی با حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و با مربیان و داوران از
دانشگاههای داخلی و خارجی برگزار شد.در حوزه فناوری اطالعات بوت کمپ معموال
برای دورههای آموزشی فشرده و سرسختی استفاده میشود که فرد با شرکت در آنها
طی فرایند منظمی چند روزه ،عالوه بر دانشــی که در زمینهای مشخص به دست
میآورد با چالشهای مختلف روبهرو میشود و با فرایندهایی مانند تیمسازی خود را
برای حل آن چالشها یا ایدهپردازی درباره آنها آماده میسازد و سپس فرد میتواند
به صورت حرفهای وارد آن حوزه شود.البته باید این بخش از مفهوم بوت کمپ را هم
در نظر داشت که کارفرمایان با توجه به نتیجهای که دانشپذیران در این نوع رویداد
ها کســب میکنند از آنها برای همکاری ،دعوت به عمل میآورند؛ بنابراین فارغ از
دانشی که به دست خواهد آمد گذراندن این دورهها ســرآغاز ورود به بازار کسبو
کار خواهد بود.
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