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 گردشگری دارای بهترین ظرفیت  

7 برای حمایت از سرمایه  گذاری 

 اقتصاد دیجیتال؛ 

2 نیازمند مدیران بروز  

 از جیب خود خرج کنید؛ 

11 نه معادن! 

بهره برداری از اولین کارگاه تقلیل 

آلودگی هوا در پایتخت  6

   مقصر اصلی
 آلودگی هوای کالن شهرها

 در روزهایی که هوای پایتخت و کالن شهرهای
 ای��ران در بدترین ش��رایط ممکن ق��رار دارد و 
میانگی��ن ش��اخص آلودگی هوا در ش��هر تهران 
رکوردار س��ال های گذشته بوده، معضل آلودگی 
را ب��ه یک بحران داخلی تبدیل نموده اس��ت. از 
هر گوشه ای که به تهران نگاه می کنیم در هوای 
 آلوده بیش��تر از چند س��اختمان دیده نمی شود،

 براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، هوای 
ای��ران یک��ی از آلوده  ترین ها در جهان اس��ت و 
براساس گزارش��ی که این سازمان در سال های 
اخیر ارائه ک��رد ایران دوازدهمین کش��ور آلوده 
جهان و چهار ش��هر ایران در بین 10 شهر آلوده 

جهان قرار دارند.
 با این وجود بنظر می رسد آلودگی مستمر 
هوای تهران ب��رای متولیان امر، موضوعی عادی 
محسوب می ش��ود که به اعمال این راهکارهای 
س��اده اکتفا نموده اند. طرح زوج و فرد از درب 
منازل، تعطیلی برخی مقاطع تحصیلی و اعالم عدم 
تردد در سطح شهر برای گروه های سنی حساس 
من جمله بچه ها و س��المندان و ش��دت گرفتن 
 بازرسی معاینه فنی خودروها تنها راه حل هایی

 بوده که مس��ئولین ذی ربط برای کاهش عواقب 
این آلودگی مرگبار اندیشیده اند.

بی شک از مهمترین و پایه ای ترین ابزارها 
در مدیریت آلودگی هوای شهری، شناسایی منابع 
آالینده در ش��هر و مشخص نمودن سهم هر منبع 

آالینده در تولید آلودگی شهری است.
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 شهرداری ها  بزرگ ترین 
مانع توسعه کسب و کارهای مجازی 

  س��خنگوی اتحادیه کس��ب و کارهای مج��ازی با بیان اینکه ش��هرداری ها همکاری الزم برای توس��عه
 کسب و کارهای مجازی را ندارند، ادعا کرد: اکنون شهرداری ها تبدیل به بزرگترین مانع توسعه کسب و کارهای 

مجازی شده اند.
 رضا الفت نسب دیروز در گفت و گوی با ایرنا افزود: شهرداری ها در سراسر کشور اقدام هایی علیه کسب و کارهای

 مجازی انجام می دهند که س��بب می ش��ود مش��کالت این کس��ب و کارها بیش از پیش شود و هر روز درگیر 
رسیدگی به آنها باشند به جای آنکه به فکر توسعه باشند.

وی ادامه داد: شهرداری ها برای مواجه با این کسب و کارها با استفاده  از رایزنی، دستور پلمپ را دریافت 
و اقدام به بستن این مراکز می کنند.

 الفت نسب از تالش اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای رسیدگی به این موضوع خبرداد و گفت: نامه ای
 نیز در این زمینه در دست تهیه است تا برای مسئوالن ارسال، تا راه حلی برای این موضوع پیدا کنند.

 سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین از رایزنی با اتاق اصناف ایران خبر داد و افزود: تالش می شود
 با همفکری سایر مسئوالن بتوانیم بر این مشکالت غلبه کرده و راه توسعه کسب و کارهای مجازی را هموار کنیم.

همچنین محمد جواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شانزدهم بهمن ماه در مشهد، گفت: 
دولت از کسب و کارهای نوپا حمایت می کند و در این زمینه از ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم.

وی افزود: در دیگر کشورها برای توسعه کسب و کارهای نوپا تسهیالت مختلف ارائه می شود اما ما در این 
 زمینه با نهادسازی مشکل داریم. آذری جهرمی اظهار کرد: در ایران برای نهادسازی کسب و کار نوپا از ظرفیت های

 قانونی با عنوان شرکت های دانش بنیان آزمایشی استفاده شده است. وی گفت: برای رونق در این بخش باید از 
قوانین موجود استفاده کرد، زیرا تغییر قوانین زمانبر است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: از این رو 
کارگروهی با عضویت معاونت علمی رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کار و وزارت ارتباطات 
تش��کیل و موضوعات مرتبط بررسی شد. آذری جهرمی افزود : پیشنهادی نیز در این زمینه برای ارائه به دولت 

آماده شده است.
وی اظهار کرد: تا حمایت از کس��ب و کارهای نوپا صورت نگیرد، نمی توان رش��د جهشی در کسب و کار 

داشت لذا باید از همه ظرفیت ها برای ارائه تسهیالت به این نوع کسب و کار استفاده کرد.

 سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه شهرداری ها همکاری الزم برای توسعه کسب و کارهای مجازی
 را ندارند، ادعا کرد: اکنون شهرداری ها تبدیل به بزرگترین مانع توسعه کسب و کارهای مجازی شده اند.


