خبر
دبیر سـتاد اقتصاد مقاومتی خوزستان:

بیماری صنعت آبزی پروری خوزستان را
تهدید می کند

دبیر ســتاد اقتصاد مقاومتی خوزستان
گفت :برخی بیماری ها عفونی که منشاء خارجی
دارند صنعت آبزی پروری اســتان را تهدید می
کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،امید حاجتی با اشاره
ستاد توسعه شیالت اســتان که روز گذشته در
استانداری خوزستان با حضور قایم مقام شیالت
کشور برگزار شــد ،اظهارداشت :در حال حاضر
سیاســتگذاری ها برای توســعه شیالت تحت
عنوان سند توسعه آبزی پروری با محور اداره کل
شیالت خوزستان در دست تهیه و تدوین است.
وی ادامه داد :در همیــن رابطه از طراحان
این سند که با مشــارکت و همفکری دستگاه
های مختلفی در حال انجام اســت خواسته
می شــود توجه داشــته باشــند که برخی
بیماری ها هم اکنون آبزی پروری استان را
تهد ید می کند .
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه
چنین خطراتی این صنعت را از صرفه اقتصادی
در خوزستان دور کرده ،افزود :عده ای از فعاالن
این حوزه به همین دلیل ورشکســت شده اند،
بنابر این سند توســعه آبزی پروری باید چنین
مشکلی را نیز مد نظر داشته باشد.
حاجتی تصریح کرد :پیشنهاد می شود طراحان
این ســند ســر فصل هایی را به پیشــگیری از
اینگونه مخاطرات اختصاص دهند.
بهانه گیری های آب و برق در مقابل طرح
های آبزی پروری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان
همچنین به بهانه گیری های سازمان آب و برق
برای تخصیص حقابه به برخی از فازهای تکمیلی
طرح های آبزی پروری استان اشاره کرد و گفت:
دولت هر ساله در حال صرف هزینه های متعدد
برای تکمیل زیرساخت های مجتمع های آبزی
پروری است اما بعضا دیده می شود که فازهای
تکمیلی پروژه ها به دلیل بهانه های سازمان آب
و برق در تخصیص آب مورد نیــاز تکمیل نمی
شود.
وی یادآور شــد :از اداره کل شــیالت اســتان
خواسته می شود موارد این چنینی را با جدیت
پیگیری کند تا فعالیت های انجام شــده بیهوده
نباشد.
بخشــی نگری باعث خســارت به بخش
خصوصی می شود
حاجتی بخشی نگری دستگاه ها را یکی از عوامل
خسارت به بخش خصوصی عنوان کرد و یادآور
شد :در مسیر توسعه استان نیاز است تا اینگونه
دیدگاه ها کنار گذاشته شود و نباید محدودیت
های وزارتخانه ای مانع این امر شود.
دبیــر ســتاد اقتصــاد مقاومتی خوزســتان
خواســتار تقویت روحیــه تعامل و شــفافانه
مدیران استانی شد و بر مشارکت دستگاه های
مختلــف در جهت رونق کســب و کار و تولید
استان تاکید کرد.
وی تصریح کرد :از جمله این بخشــی نگری ها
در حوزه آبزی پروری موضوع پرورش گونه های
مختلف ماهی بوده که الزم اســت در این حوزه
همکاری های بین بخشی صورت بگیرد.
*صیادان خوزستانی ماهی پرورشی تولید کنند
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
همچنین به محدودیت های صیادی در طول ایام
سال اشاره کرد و گفت :سند توسعه آبزی پروری
می تواندبرای صیادان برنامه ریزی دقیقی داشته
باشد.
حاجتی ادامه داد :اگر اداره کل شیالت واقعا می
خواهد صیادان را مدیریت کند تا صید کمتری
از دریا انجام دهند یکی از کارهایی که الزم است
انجام دهد ســاماندهی آنها در قالب تعاونی ها و
تشکل های صیادی است که بر اساس این سند
می توان از آنها با ارائه تســهیالت ارزان قیمت
حمایت کرد.
وی تصریــح کرد :در این راســتا نیــز دولت
زیرســاخت های فراهــم شــده را در اختیار
متقاضیان قرار می دهد تا با این کار صیادان،
ماهی پرورشــی تولیــد کنند کــه این خود
اقدامی همسو با سیاســت های شیالت ایران
است.
خوزستان در تولید ماهیان سرد آبی رتبه  25و
در تولید میگو رتبه پنجم کشور را دارد.

اقتصاد مقاومتی

 ۸۰درصد تحریمها داخلی و  ۲۰درصد تحریم ها خارجی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان این که بین  ۵تا  ۷درصد از  ۲۵هزار مدیر در جمهوری اسالمی فاسد هستند که این میزان نیز قابل قبول نیست ،گفت :خسارت اقتصادی فتنه  ۸۸به
جمهوریاسالمیبیشاز ۱۰۰میلیارددالرومعادل فروش ۲سالنفتایرانبود.بهگزارشاقتصادسرآمد،حجتالهعبدالملکیصبحامروزدرنشستعلمیتخصصیچیستیوچراییجنگاقتصادی
دشمنان و راهکارهای مقابله با آن اظهار کرد :واقعیت جنگ اقتصادی این است که تنها راهکار مقابله با آن اجرای اقتصاد مقاومتی است .عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد :اقتصادی
که در شرایط دشواری ،تهدید و دشمنی به اهداف خود برسد را اقتصاد مقاومتی میگویند؛ «استقالل اقتصادی»« ،رفاه عمومی» و «پیشرفت» از جمله اهداف اصلی اقتصادی انقالب اسالمی است .وی
افزود :وابستگی جمعیتی ایران به فروش نفت خام با پیش از انقالب اسالمی قابل مقایسه نیست و به یکنهم کاهش یافته است؛ همچنین در خصوص مسأله خودکفایی در غذا 90،درصد مواد غذایی
در داخل کشور تولید میشود.

اپلیکیشن چند وجهی شهر هوشمند
دومینو ،اولین جامعه مجازی فروشگاهی می باشد
کهبابهرهگیریازفناوریهوشمصنوعی،رویکردی
جدید در تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار
ارائه کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،امروزه تلفن همراه به جز
جدایی ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده که در همه جا
همراه وی جهت سهولت انجام کار می تواند مورد
استفاده قرار گیرد.
بیتلفنهمراههرگز
بسیارند افرادی در اطراف ما که مدام در حال کار با
تلفن همراه خود می باشند و حتی هستند کسانی
که حاضرند بمیرند اما لحظــه ای از تلفن همراه
خود دور نشــوند! البته ناگفته نماند که بسیاری از
افراد با همین تلفن همراه مشغول به کار و درحال
درآمدزایی هستند و نان یک یا چند خانواده را از این
طریق می دهند.
با گسترش تلفن های همراه و فراگیرشدن برنامه
های آن (اپلیکیشن) ،گروه ها و افراد فعال بنا به نیاز
جامعه و ایده ابتکاری خود ،دست به نوشتن و ایجاد
برنامه ای در آن جهت می شوند .بدون شک گرایش
جوامع به سمت دولت و خدمات الکترونیک مسبب
روند رو به رشد استفاده از تلفن همراه در میان اقشار
مختلفجامعهشدهاست.
اپلیکیشنچندوجهیدومینو
به گزارش خبرگــزاری علم و فنــاوری از فارس؛
اپلیکیشنچندوجهیشهرهوشمنددومینو،اولین
جامعهمجازیفروشگاهیمیباشدکهبابهرهگیری
از فناوری هوش مصنوعی ،رویکــردی جدید در
تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار ارائه کرده
است.بهگفتهمدیرپروژهاپلیکیشنچندوجهیشهر
هوشمند دومینو ،این اپلیکیشن با پلتفرم باز بخش
های مختلف بازار را با قابلیت های متعدد و جالب به
هممتصلمیکند.
چندویژگیخاصدومینو
ایمان بهمنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم
و فناوری از شیراز خاطر نشان کرد :یکی از قابلیت
های منحصر به فرد این برنامه اختصاص دفتر کار
مجازی می باشد که توانایی بارگذاری فیلم و عکس

با اپلیکیشن دومینو بیشتر آشنا شوید؛

بومیسازیتجارتالکترونیک
وعملبهاقتصادمقاومتی

به صورت نامحدود جهت معرفی خدمات و کاال به
مشــتریان ،صدور کارت ویزیت الکترونیکی برای
تمام کسب و کارها ،قابلیت رزرو برای کلیه پزشکان،
آرایشگاه ها ،هتل ها و کلیه کسب و کارهایی که به
صورت غیر حضوری خدمات ارائه می دهند را امکان
پذیرمیکند.

مدیر پارلمانی صداسیما مطرح کرد

اهمیت نقش ترویجی رسانه م ّلی در پیشبرد اهداف اقتصاد
مقاومتی

کوه خضری ،مدیر پارلمانی صدا و سیما در جلسه آسیب شناسی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت :ترویج اقتصاد مقاومتی در رسانه
ملی ،نقشــی مهم در تحقق اهداف آن دارد؛ اما این مهم مستلزم برنامه
ریزی صحیــح و همچنین تبیین یک تعریف دقیق ،مشــخص و واحد از
اقتصاد مقاومتی ،از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط است.
به گزارش اقتصاد سرآمد،جلسه اخیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با
موضوع «آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه ،وزارتخانه
ها و دستگاه های دولتی برگزار شد ،فعالیت های سه سال گذشته ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن مورد بررسی و آسیب شناسی
قرار گرفت.
اهمیت نقش ترویجی رسانه ملّی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
فهیمه کوه خضری ،مدیر پارلمانی صدا و سیما گفت :اولین اقدامی که برای
دستیابی به مقاوم سازی اقتصاد در کشور الزم است برنامه ریزی دقیق در
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی است.
کوه خضری در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش ترویجی رســانه ملی در
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گفت :بدین منظور می بایستی ،ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن ،مجلس شــورای اسالمی،
وزارتخانه ها ،دســتگاه های دولتــی و صدا و ســیما در کنار یکدیگر
بتوانند یک تعریف و مســیر واحد ،دقیق و هدفمند برای پیاده سازی
اقتصاد مقاومتی را در کشــور پایه ریزی کنند؛ امــا این اقدام تاکنون
اتفاق نیفتاده است .این مســئول صدا و سیما گفت :از این رو الزم است
تعامالت همه قوا و نهادها برای استفاده از مزایای یک اقتصاد مقاوم افزایش
یابد و با تعیین مسیر و نقشه راه در همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی
به ویژه صدا و سیما برای ترویج اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شود.

به باور مدیرفنی این گروه ،ثبت در نقشه برای مغازه
ها و قابلیت مسیر یابی و استقاده از تاکسی آنالین
توسط مشتریان برای دسترسی بهتر به فروشگاه و
بیش از۲۰نوع خدمات متنوع دیگر که به بهتر دیده
شدن کسب و کارها کمک می کند.
بهمنی همچنین متذکر شد :یکی از وجه های دیگر

این جامعه مجازی مدیریت کسب و کار و ارتباط
آن ها با مشتریان است()b to cکه در این قسمت
کسب وکارهای می توانند با ایجاد باشگاه مشتریان
به صورت کامل با مشتریان وفادار خود در ارتباط
باشــند و در جهت باالبردن راندمان فروش خود
درصدی تخفیف ارائه دهند و مشتریان می توانند در
جهت کاهش هزینه های خود با عضویت در باشگاه
مشتریان فروشگاه مورد نظر هزینه های خود را به
صورت قابل توجهی کاهش دهند در همین راستا
طرح های تشویقی و ویژه برای شرکت ها و ارگان
های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است.
تعامل افراد با هم صنفان خود در ادامه امید حمزوی
بهخبرنگارماگفت:وجهدیگرایناپلیکیشنتوانایی
معرفی کسب و کارها به یکدیگر()b to bبه این
صورت که هر کسب و کار می تواند با تمامی کسب و
کارهایهمصنفخوددرتعاملباشدومحصوالتو
خدمات خود را عالوه بر اینکه به مشتریان ارائه داده،
به فروشگاه ها نیز ارائه می دهد.
وی از امکاناتی که برای خدمات ســیار و مشاغل
خانگی در این برنامه دیده گفت و افزود :همچنین
این جامعه مجازی فروشــگاهی در یکی از بخش
های جذاب خود محیطی را فراهم کرده است که
کلیه کسب و کارهایی که توانایی فروش انالین یا
خدمات سیار (مشاغل خانگی)را دارند می توانند
کاال و خدمات خود را ارئه داده و مشتریان می توانند
بر اساس نیاز خود به جستوجوی کسب و کارهای
موردنظربپردازندوهمچنینباتوجهبهنوعکاربریو
نامحدود بودن این برنامه شما می توانید در هر نقطه
کشور مکان عمومی و واحدهای صنفی را پیدا کرده
و از خدمات و تخفیف های ویژه آن فروشگاه ها به
صورت نامحدود استفاده کنید.
بومیسازیوعملبهاقتصادمقاومتی
ساسان سام فر نیز متذکر شد :این تنها بخشی از
قابلیت های ربات هوشــمند دومینو است که در
راســتای اقتصاد مقاومتی و بومی سازی تجارت
الکترونیک و ارتقای بازار سنتی ارائه شده است که
با همایت مسئوالن قابلیت اجرا و پیاده سازی آن در
خارج از کشور برای وارد کرد ارز و خارج کردن علم و
دانش ایرانی میسر است.
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اشتغال

پایانه صادراتی صنایع دستی در استان
تهران ایجاد میشود

معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان تهران از احداث پایانه
صادراتی در حوزه صنایع دستی در استان با هدف تحقق
اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،علیرضا جعفری در گفتوگو
با خبرنگار تسنیم در تهران ،با اشاره به پروژههای اقتصاد
مقاومتی در حوزه میراث فرهنگی استان تهران در سال97
اظهار داشت :پروژههای اقتصاد مقاومتی سازمان در حوزه
گردشگری و صنایع دستی تعریف شدهاند.
وی در مورد پروژههای هتلینگ افزود 9:پروژه در سال97
به مرحله بهرهبرداری میرسد که دو هتل5ستاره ،دو هتل
4ستاره ،یک هتل 3ستاره ،یک هتلآپارتمان یکستاره،
یک هتلآپارتمان دوستاره و دو هتل یکستاره هستند که
قابلیت افزایش به 10هتل را نیز دارد.
معاون سرمایهگذاری ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان تهران بیان کرد :میزان و حجم
سرمایهگذاری برای آنها متغیر بین حدود  40میلیارد یا
 600میلیارد تومان برآورد شده است.
بیشتربخوانید
 6بازارچه صنایع دستی در استان مرکزی ایجاد و افتتاح
میشود
کارگاه ملی صنایع دستی در کرمانشاه برگزار میشود
700میلیون تومانبه احداثبازارچه صنایعدستی یاسوج
اختصاصیافت
جعفــری در رابطه بــا موضوعات صنایع دســتی
گفت :تالش داریم تا در مورد ارائه تســهیالت الزم
برای ایجــاد بازارچههای صنایع دســتی از طریق
شهرداریها و فرمانداریهای شهرستانها اقدامات
الزم انجام پذیرد.
وی با اشاره به دیگر پروژههای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان
کرد :احداث و تجهیز موزه زنده ســفال ،احداث مجتمع
تولیدی در موزه آبگینه ،پایانه صادراتی در حوزه صنایع
دســتی نیز از دیگر پروژههایی است که سعی میشود با
اجرای آنها بتوان قدم مؤثری در زمینه اقتصاد مقاومتی
برداشت.

