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امین قلعــه ای- شــهروند|  »یک چهارم 
هزینه هــای دولت ایــران صــرف پرداخت حقوق 
می شــود.« این نکته در آخرین گــزارش صندوق 
بین المللی پول درخصوص هزینه هــای دولت در 
کشورهای مختلف بیان شده است. به گفته صندوق 
بین المللی پول در این گزارش، یک چهارم هزینه های 
دولت ایران در ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به 
پرداخت حقوق کارمنــدان و کارکنان خود بوده که 
بسیار بیشتر از متوسط کشــورهای درحال توسعه 
اســت. به این آمار البته می توان میــزان پرداختی 
دولت به مســتمری بگیران صندوق بازنشستگی 
کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به 
پرداخت حقوق به اعضای خود نیســت، اضافه کرد. 
رئیس جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه  
سال ۱397 اعالم کرده بود که مبلغ ۶۰ هزار  میلیارد 
تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق 
به بازنشستگان کشور می شود. براساس اعالم صندوق 
بین المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل 
هزینه های دولت در کشورهای درحال توسعه طی 
ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بالغ بــر ۲۰ درصد بوده 
که ۵ درصد از این رقم در ایران کمتر بوده اســت. در 
میان 8 کشــور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در 
جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، 
دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان 
را تحمل می کند به طوری که 38 درصد هزینه های 
دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان 
و کارکنان دولتی می شود. پس از این کشور، بحرین 
با 37 درصد در رتبه دوم، کویت با 3۵ درصد در رتبه 
سوم و عراق با ۲۶ درصد در رتبه چهارم قرار گرفته اند. 
درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه های 
دولت در عمان نیز ۲۲درصد، قطر ۱8 درصد و امارات 

۱4 درصد برآورد شده است.
تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟ 

براساس اعالم رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، 
در ابتدای دولت نهم جمعیت شــاغل بخش دولتی 
۲ میلیون و ۲8۰ هزار نفر بود. مقام های دولتی در آن 
زمان باید در طول برنامه چهارم و ۲ سال از برنامه پنجم 
که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را 
دنبال می کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود 
که حتی بیش از ۱۰ درصدی که برنامه مشخص کرده 
بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون 
بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به 
بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند. 
با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشــد، چون 
صندوق های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این 
بازنشسته ها از دولت حقوقشان را می گرفتند و حتی 
کاهش نیرو نیز با استخدام های جدید جایگزین شد. 
در انتهای  ســال ۱39۲ و ابتدای  سال ۱393 تعداد 
نیروی انســانی دولت ۲ میلیون و 384 هزار و ۵77 
نفر بود و به عبارت دیگر، نه تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته 
خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ۱۰۰ هزار نفر نیز 
اضافه بر آنچه که ابتــدای کار دولت تحویل گرفته 
شده، به جمعیت نیروی انســانی دولت اضافه شده 
بود. به گفته انصاری، این آمار در ابتدای  سال ۱39۵ 
معادل ۲ میلیون و 34۱ هــزار و 7۲۶ نفر بوده؛ یعنی 
ما توانســتیم 47 هزار نفر از نیروی انسانی دولت را 
کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در 
ابتدای  سال ۱39۶ آمار نیروی انسانی بخش دولت به 
۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی  که این 

رقم موقع تحویل گرفتن دولت ۲ میلیون و 38۰هزار 
نفر بود. جدول تعداد دستگاه های اجرایی در کشور: 

۱8 دستگاه وزارتخانه

9۱۱ دستگاه موسسات دولتی

779 دستگاه شرکت های دولتی

۴۲ دستگاه نهادهای غیردولتی و سازمان های 

تحت نظارت رهبری

۵9۵ دستگاه موسسات و شرکت های تحت 

پوشش نهادهای غیردولتی

۲۰ دستگاه صندوق بازنشستگی

۱۲3۶ دستگاه شهرداری ها

جعفــر خیرخواهان اقتصاددان و کارشــناس 
توســعه در گفت وگو با »شــهروند« درخصوص 
دلیل بــه وجودآمــدن ایــن وضــع در دولت 
می گوید: در طول ســال های اخیــر، ما همواره 
مشکل اشــتغال داشــته ایم و بخش دولتی هم 
درآمد باالیی از محل فروش نفت داشــت؛ لذا به 
استخدام بی حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حاال 
با پایین آمــدن درآمدهای نفتــی دولت مجبور 
است سایر هزینه های خود نظیر بودجه عمرانی 
و حتی بودجــه بخش های خدماتــی را قربانی 

هزینه هایی از این دست کند. 
این اقتصاددان در ادامه با اشــاره به رفتار های 
دولت در دوران محمــود احمدی نژاد می گوید: 
رفتارهــای دولــت در دوران احمدی نژاد باعث 
به وجود آمدن ایــن وضع اســت. در آن دوران 
بارها نســبت به رفتارهای پوپولیســتی از سوی 
دولتمــردان و بخش هــای مختلــف حاکمیتی 
هشــدار داده شــد. وقتی دولت از یک طرف و با 
تصمیمات اشــتباه فضای فعالیــت برای بخش 
خصوصی را ناامــن می کند و از ســوی دیگر به 
افزایــش هزینه های خــود مبــادرت می ورزد، 
بدون آن که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، 
چنین وضعیتی در کشــور اضافه می شود. به این 
شرایط باید فساد باال در دســتگاه های مختلف، 
پایین بودن بهره وری و حیف و میل بیت المال را 
اضافه کرد. به هرحال ما در دوران احمدی نژاد از 
فرصت درآمدهای باالی نفتی به نفع اقتصادمان 
اســتفاده نکردیم. البته در به وجــود آمدن این 
وضع تنها دولت های نهم و دهم مقصر نیســتند. 

هنوز خاطــره اظهــارات آقای حدادعــادل در 
مجلس هفتم در مــورد همراهی کامل مجلس و 

دولت از اذهان عمومی پاک نشده است. 
  هزینه های دولت

 در این بخش چگونه افزایش یافت؟
عالوه بــر اســتخدام های بــدون قاعــده در 
دولت هــای نهم و دهــم، عوامل دیگــری نیز در 
افزایش هزینه های دولت در این بخش موثر بوده 
اســت. موضوع ادامه تحصیل کارکنــان دولت و 
تعدیل مدرک ازجمله مســائلی است که درطول 
ســال های گذشــته به افزایش هزینه های دولت 
در بخش حقوق و دســتمزد موثر بوده اســت. در 
حقیقت تعدیل مدرک که حاصل اســتخدام های 
بی رویه در دولت های نهم و دهــم، تغییر قوانین 
شــرایط احراز ســمت در همــان دوره و عطش 
تحصیل کارکنان غالبا در رشــته های غیرمرتبط 
با حوزه فعالیت آنهــا دربخش های مختلف دولت 
بود، به عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شــد. 
تعدیل به طور خالصه و ســاده، به معنای افزایش 
حقوق بر مبنــای ارزیابی جدید وضــع کارکنان 
دولت بر مبنــای مدرک تحصیلی جدید اســت. 
به عنــوان مثال شــرایط احراز ســمت در برخی 
وزارتخانه هــا در دولــت دهم به گونــه ای تغییر 
کرد که بر مبنای آن مــدرک مدیران در برخی از 
ســمت های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. 
همین امر باعث اشــتیاق بــرای دریافت مدرک 
باالتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شــد. همه 
این موارد دســت به دســت هم داد تا شاهد موج 
گســترده ادامه تحصیل کارکنــان دولت با امید 
تعدیل مــدرک و افزایش حقوق و مزایا باشــیم. 
ایــن وضع تقریبــا در تمام دســتگاه های دولتی 
قابل مشاهده اســت. جالب آن که اغلب این افراد 
مــدارک تحصیلی خود را از دانشــگاه های بدون 
کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار 
بودند، دریافت می کردند. جالــب آن که دریافت 
مدرک کارشناســی ارشــد یا دکترا که خود یک 
کار تمام وقت محســوب می شود، در یک دانشگاه 
معتبــر همزمــان بــا کار امکان پذیر نیســت. از 
ســویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته هایی 
غیرمرتبط با حوزه فعالیت خــود، ادامه تحصیل 
می دادند که عمال در افزایش بهره وری نداشــت. 
به عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشــته های 
ســتادی ادامه تحصیل می دادند و حتی افرادی 

با مــدارک تحصیلی دیپلم در مشــاغل خدماتی 
در رشــته های تحصیلی کامــال غیرمرتبط ادامه 
تحصیل می دادند تا از موهبــت تعدیل مدرک و 
افزایش حقوق بهره مند شوند. موج تعدیل مدرک 
که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشــته های 
غیرمرتبط بود، فشــار مالی فراوانــی بر دولت بار 
کــرد، آنچنان که دولــت براســاس ابالغیه ای به 
تمام دســتگاه اعالم کرد که تعدیل مدرک از این 
پس باید با شــرایط جدید صــورت گیرد. دولت 
یازدهم اما به منظور اصالح این روند در ابالغیه ای 
اعالم کرد؛ بــا عنایت بــه این که دســتگاه های 
اجرایی نیروی انســانی مورد نیاز خــود را در بدو 
استخدام براساس شــرایط احراز در طبقه بندی 
مشــاغل از حیث رشــته و مقطع جذب می کنند 
و هر دستگاهی حســب نیاز به رشته ها و مقاطع 
تحصیلی مختلف در پســت های سازمانی از پیش 
تعیین شــده اقدام به برنامه ریزی و تأمین نیروی 
انسانی می کند، از این رو ادامه تحصیل کارمندان 
در حیــن خدمت صرفــا مقــررات و ضوابط این 
سازمان امکان پذیر خواهد بود. سازمان امور اداری 
و استخدامی همچنین در این ابالغیه اعالم کرد: 
»دســتگاه های اجرایی پس از جذب و استخدام 
افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی باالتر 
حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال 

کسب می کنند، ندارند«.
برای اصالح وضع چه باید کرد؟ 

ارایــه خدمــات عمومی بــه شــهروندان در 
بخش های مختلف ازجمله وظایف دولت هاســت. 
اقتصاددانــان معتقدند دولت به عنــوان نماینده 
اراده عمومــی وظیفــه فراهم آوردن بســتر های 
مناســب برای به حرکت درآمدن چــرخ اقتصاد 
در بخش هــای گوناگون را برعهــده دارد. در این 
میان اما افزایــش هزینه های دولت به خصوص در 
محل دســتمزد کارکنان وزارتخانه ها، شرکت ها 
و موسســات دولتی خود بــه مانعی بــرای ارایه 
خدمات مطلوب بــه بخش های مختلف اقتصادی 
کشور تبدیل شده اســت. حاال با وجود این هزینه 
گزاف بــرای پرداخت حقوق کارمنــدان، میزان 
افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه های 
حاکمیتی در الیحه بودجه  ســال آتی ۱۰ درصد 

تعریف شده است. 
خیرخواهان درخصوص راهکاری پیشــنهادی 
بــرای  خصوصی ســازی  نظیــر  این بــاره  در 
کاهــش هزینه هــای جــاری دولــت می گوید: 
»خصوصی ســازی بــا توجه به شــرایط عمومی 
امروز کشــور عمال امکان پذیر نیست و به نتایجی 
نظیر خصولتی سازی های ســال های اخیر منجر 
می شــود. ضمن این که باید توجه داشــت بخش 
بزرگی از هزینه های دولــت در این حوزه مربوط 
به شــرکت های دولتی یا شــبه دولتی است. لذا 
باید شرایط را به ســمت اصالح ساختاری در این 
شــرکت ها از راه بکارگیری نیروهــای کارآمد در 
ســمت های مدیریتی برد. متاسفانه حیف و میل 
دارایی ها و ثروت کشور در این شرکت ها باالست. 
متاســفانه اقدامات پوپولیســتی مثــل ماجرای 
حقوق های نجومی بــه کارآمدی مدیریت در این 
بخش ها لطمه وارد کرد. بــا این حال، بهترین راه 
کارآمدکردن بدنه مدیریتی در دولت اســت تا به 
افزایش کارآمدی و بهره وری در این بخش کمک 

کند.«

براساس گزارش صندوق جهانی پول یک چهارم هزینه دولت ایران مربوط به حقوق کارمندان است

کارمندانگرانقیمت
  هزینه پرداخت حقوق در ایران از میانگین همین شاخص در کشورهای درحال توسعه بیشتر است 

  جعفر خیرخواهان، اقتصاددان توسعه: پول نفت به جای توسعه برای کارمندان دولتی با بهره وری پایین هزینه می شود

افزایشهفتگی257واحدیبورس

شــاخص بورس در جریان معامالت سومین 
هفته زمســتان امســال با ۲۵7 واحد افزایش، 
معادل ۰.3 درصد رشد را به ثبت رسانده و به رقم 
9۶۱8۶ واحد رسید. در جریان مبادالت سومین 
هفته زمستان امسال تعداد ۵3۶8 میلیون انواع 
اوراق بهادار بــه ارزش ۱۲8۰۵ میلیارد ریال در 
بیش از ۲73 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتیب ۲3، ۱8 و 34 درصد کاهش را نشان 

می دهد.
این درحالی است که تعداد 3۰ میلیون واحد 
از صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش کل بیش از 3۰9 میلیارد 
ریال در این مدت مورد معامله قرار گرفت که به 

ترتیب با ۲ و یک درصد افزایش همراه شد.
شاخص بازار اول هم در این مدت با ۱۵8 واحد 
افزایش به رقم ۶8۲۲8 واحد و شاخص بازار دوم 
با ۲3۵۰ واحد افزایــش به عدد ۲۰9۰3۲ واحد 
رسیدند که به ترتیب با ۰٫۲ و ۱٫۱ درصد افزایش 

مواجه شدند.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

پرداختوام
باسود۱۰درصددرشهرهایکوچک

ایسنا| معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور گفت: سهم لرســتان از تسهیالت اشتغال 
روســتاییان 3۶۲ میلیارد تومان اســت. رضوی 
از پرداخت تســهیالت با نرخ ســود ۱۰ درصد به 
شــهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: برای 
سرمایه در گردش به روستاها و عشایر وام با کارمزد 
۶ درصد پرداخت می کنیــم. او افزود: با تالش های 
بســیار زیاد دولت در آذر  ســال گذشته الیحه دو 
فوریتی اشتغال روســتاییان و عشایر به مجلس 
آمد که طبق آن صندوق توســعه ملی موظف شد 
تســهیالت بدون کامزد ارایه دهد. این تسهیالت 
سه ســال تنفس دارد و بعد از آن به مدت ۶ ســال 
اقســاط پرداخت می شــوند. آورده شرکت های 
دانش بنیان نیز ۱۵ درصد خواهد بود و روستاییان 

۲۰ درصد است که در جلسه تقاضاشده کمتر شود.

التهابدربازارمسکن

مهر|  گزارش هــای میدانی حاکی اســت که 
با فروکش کــردن التهاب قیمــت در برخی نقاط 
پایتخــت، تعــدادی از واحدهــای مســکونی با 
قیمتی کمتــر از روزهای ابتدایــی دی ماه درحال 
خریدوفروش هســتند. آن گونه که آمارها نشــان 
می دهد، در ۲مــاه آبان و دی  ســال جاری، در پی 
ایجاد جو روانی از سوی برخی از مالکان واحدهای 
مسکونی که با هدف ســفته بازی وارد بازار مسکن 
شــده بودند و همچنیــن به تحریک تعــدادی از 
مشاوران امالک، قیمت ملک در تعدادی از مناطق 
پُرطرفدار تهران، با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مواجه 
شــده بود؛ اما اکنون به گفته کارشناسان اقتصاد 
مسکن، این افزایش که تا حدودی روی سایر مناطق 
مورد توجه اقشار متوسط نیز، سایه افکنده.   به عنوان 
نمونه در محله سلسبیل شمالی )منطقه ۱۰ واقع در 
ضلع جنوبی خیابان آزادی( که یکی از نقاطی بود 
که تحت تأثیر گرانی ملک در همسایه شمالی خود 
)منطقه ۵ واقع در ضلع شمالی خیابان آزادی( قرار 
گرفت، قیمت از حدود 3ونیم میلیون در هر مترمربع 
به ۵ تا ۵ونیم میلیون تومان رســیده بود، اما ظرف 
روزهای گذشته و در پی عدم استقبال خریداران، 
به 4ونیم میلیون تومان در هر مترمربع نیز رســید 
که این افت قیمت به خصــوص در واحدهایی که با 
امکانات کمتری )مانند نبود پارکینگ یا آسانسور( به 

مشتری عرضه می شوند، بیشتر مشهود بوده است.

ویترین خانواده
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محمدعلی شربتدار:گلســتان|  مهنــدس صفرعلی 
جمــال لیوانــی درمصاحبه بــا پایگاه اطالع رســانی 
گازگلستان دراین خصوص گفت:ازمجموع ۵۰ روستای 
شهرســتان آزادشــهرتاکنون  38 روســتا و ۲4 واحد 
صنعتی عمده شهرستان از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی تصریح کرد:در همین رابطه عملیات گازرســانی 
به  روســتای خوش ییالق شهرســتان نیزدردســت 
اجرا مــی باشــد،ضمن اینکــه اقدامــات مطالعاتی و 
طراحــی  برای گازرســانی بــه 9روســتای دیگراین 
شهرســتان نیزآغازشده است و انشــاء ا... تا پایان سال 
97 تمامی روســتاهای شهرستان که شرایط گازرسانی 
را دارنــد از این انرژی پــاک بهره مند خواهند شــد.. 
صفرعلیجماللیوانیاظهارداشــت:درحال  مهنــدس 
حاضر درســطح شهرســتان آزادشــهر نزدیک به بر 
4۰3 کیلومترشبکهاجراشــده،تعداد۱۵ هــزار و ۱۰۵ 
انشــعاباتنصب،تعداد۲7 هزار و ۲4۰ مشترک جذب و 
۲7 هزار و 4۰9 خانوار نیز ازنعمت گازطبیعی بهره مند 
شده اند. وی درادامه ضمن تقدیرازهمکاری بسیارخوب 
مسئولین اســتان وشهرستان ، درخواســت داشت تا 
همچنان نهایت همکاری را با این شرکت در زمینه رفع 
موانع اداری موجود و اخذ مجوزهای الزم و آزاد ســازی 
مســیرعبورلوله گاز یاری رسانند تا انشــاء ا... وقفه ای 

درروند اجرای پروژه های گازرسانی بوجود نیاید.
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درخاتمه ازهمه 
مشترکین عزیزشهرســتان تقاضا نمود ضمن واریز به 
موقع صورتحساب گاز بهای خود، نکات ایمني را مورد 
توجه قرار داده و مصرف خود را بدرستي مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان گفت:تاکنون38 روستای 
شهرستان آزادشهر گازرسانی شد

استان

آگهی مزایده عمومی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به واگذاری زورخانه سرداران با کاربری 

سالن بدنسازی به مساحت حدود دویست و چهل متر مربع واقع در کرج آق تپه خیابان ولیعصر )عج( بین تقاطع 

اول و دوم جنب پارک ولیعصر با قیمت پایه 16/000/000 ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان از 

طریق مزایده و انعقاد قرارداد اجاره سه ساله اقدام نماید.

از متقاضیان به شرکت در مزایده دعوت می گردد جهت گرفتن اسناد مزایده به نشانی کرج، میدان جمهوری، بلوار ماهان غربی ، 

جنب پمپ گاز، طبقه دوم دفتر قرارداد ها مراجعه یا با شماره تلفن 02634459427 تماس حاصل نمایند.

بدیهی است کمیسیون معامالت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار بوده و کلیه هزینه های مربوط به هزینه چاپ 

آگهی و هزینه های کارشناسی رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج

سازمان فرهنگی اجتماعی
 و ورزشی شهرداری کرج

ایسنا|  در تازه ترین گزارش های منتشرشده از 
سوی موسســات تحلیل داده و ترافیک اینترنتی، 
اپلیکیشــن واتس اپ در رتبه نخست و تلگرام در 
رتبه چهارم فهرســت امن ترین پیام رســان های 
 techworld جهان جای گرفته اند. وب ســایت
در این باره نوشته است؛ این روزها که بحث امنیت 
پیام رســان های داخلی و خارجی بسیار داغ شده 
است، به نظر می رسد اطالع یافتن از پیام رسان های 
خارجی که از ضریب امنیــت باالیی برخوردارند، 
کمک بسزایی به اســتفاده آگاهانه کاربران از آنها 
خواهد کرد. در این گزارش به بررســی مختصری 
از فهرست پیام رســان های خارجی که از ضریب 

امنیت باالیی برخوردارند، پرداخته شده است: 
)whatsapp ( ۱- واتس اپ

اپلیکیشن پیام رســان واتس اپ در  سال ۲۰۱۶ 
میالدی، محبوب ترین و پرکاربردترین پیام رسان 
توســط کاربران در سراســر جهان شناخته شد. 
این پیام رســان همچنیــن با توجه بــه این که از 
 end-to-end سیســتم رمزنگاری پیشــرفته
encryption بهره می بــرد، از ضریب امنیتی 
باالیی برخوردار اســت. بدین گونه که مکالمات و 
اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به 
صورت کامل محافظت شــده بوده و این طور که 
گزارش های منتشرشده عنوان می کنند، مکالمات 
و اطالعــات شــخصی و خصوصی آنها از ســوی 
نهادهای دیگر قابــل رصد و ردگیری نخواهد بود. 
شــرکت فیس بوک با دراختیارگرفتن و تصاحب 
شرکت واتس اپ در  سال ۲۰۱4، ۱9 میلیارد دالر 
کســب کرد و از آن زمان تاکنون نیــز با معرفی و 
افزودن قابلیت های جدید به دنبال جذب و حفظ 

طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است.
)Signal ( ۲- سیگنال

این پیام رســان که در  سال ۲۰۱4 میالدی 

آغاز به کار کرد، توانســت در این مدت زمان 
کوتاه فعالیتــش، به ضریــب امنیتی باالیی 
دســت یابد، هرچند که محبوبیــت و آوازه 
آن چندان به اندازه ســایر اپلیکیشــن های 
پیام رســان معروف در جهان نشــده است، 
اما بســیاری از متخصصان امنیت ســایبری 
اســتفاده از آن را به عنــوان یک پیام رســان 
امن به کاربران پیشــنهاد می دهند. شــیوه 
رمزنگاری این پیام رســان از واتس اپ تبعیت 
کرده و هیــچ اطالعاتــی در ســرویس ها و 
ســرورهای اپلیکیشــن ســیگنال ذخیــره 

نمی شود.
 ۳- جی دیتا چت

)G data secure chat ( 
اپلیکیشن پیام رسان جی دیتا چت که به تازگی 
عرضه شده و به صورت رایگان در دسترس عموم 
کاربران قرار گرفته است نیز، چندان از محبوبیت 
سایر اپلیکیشــن های معروف و همچنین تعداد 

دفعات دانلود زیادی برخوردار نشده است. 
)telegram( ۴- تلگرام

اپلیکیشن پیام رســان تلگرام هم که در دو سال 
اخیر از محبوبیت و اســتقبال بی نظیری از سوی 
کاربران بهره مند شده اســت، از سرعت و امنیت 
باالیی برخوردار اســت و عالوه بــر پروتکل های 
رمزنگاری پیشــرفته از قابلیت دیگری همچون 
مکالمــه محرمانــه )secret chat( برخوردار 

است.
)Ceerus ( ۵- سیراس

یکی دیگر از سرویس های پیام رسان اندرویدی، 

ســیراس )Ceerus( نــام دارد که توســط یک 
 SQR استارتاپ انگلیســی مجهز به سیستم های
معرفی و عرضه شده اســت. این اپلیکیشن که به 
منظور حفاظت از اطالعات خصوصی و شــخصی 
کاربران، شرکت ها و سازمان های مختلف طراحی 
و عرضه شد، از کاربران یک حساب کاربری کامل 
تهیه می کند و از سیستم رمزنگاری پیشرفته بهره 

می برد.
)Pryvate( ۶- پرایویت

این سرویس پیام رســان نیز که در  سال ۲۰۱۵ 

میالدی طراحی شد و در دسترس عموم کاربران 
قرار گرفت، از تماس صوتی و ویدیویی و مکالمات 
رمزنگاری شــده بهره می بــرد و بــه کاربران در 
سیســتم های عامل مختلف، خدمات ارسال پیام 
را ارایه می دهد. این پیام رســان توســط تجار و 
شرکت های تجاری از استقبال بی نظیری مواجه 

شده است.
۷- فیس بوک مسنجر

از  نیــز  مســنجر  فیس بــوک  پیام رســان 
 end-to-end سیســتم رمزنگاری پیشــرفته
encryption و همچنیــن مکالمات محرمانه 
استفاده می کند و طبق گزارش های منتشرشده، 
کاربران فیس بوکی از این پیام رســان اســتقبال 

زیادی کرده اند.

سایر بازارها

گزارش

قیمت انواع محصوالت پروتیینی
قیمت)تومان(انواع محصوالت پروتیینی

6490مرغ

12600تخم مرغ)هرشانه(

33000گوشت گوسفندی وارداتی استرالیایی

34000هرکیلو شقه ران

42000ماهیچه

35000راسته با استخوان

35000گردن

42000هرکیلو خورشتی

25000قلوه گاه

43000ران کامل ممتاز

33000گوشت گوسفندی گرم

قیمت محصوالت پروتیینی از دوهفته گذشته 
تاکنون روند نسبتا ثابتی را پشت سر گذاشته و 
تغییر چندانی نداشته است. قیمت مرغ که حدود 
یک هفته پیش کاهش  هــزار تومانی را تجربه 
کرده، همچنان روی ۶4۰۰ تومان ثابت مانده و 
قیمت گوشت گوسفندی هم بین 33 هزار تومان 

تا 4۰ هزار تومان در گردش است.

امن ترین پیام رسان های دنیا کدامند؟

تلگرامچهارمشد

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

۱.۲۱3۲

۱.3۶۲8

3,۶739-


