
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در جهان، بازار کاال ها بیشترین ضرر را دیدند و 
ارزش دارایی های امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت.

بــه گــزارش بلومبــرگ، ویــروس کرونــا بازار هــای جهانــی را متزلزل 
کرده اســت. این ویــروس از تاریخ ۲۰ ژانویــه تا کنــون، ۱.۵ تریلیون دالر 
از ارزش بورس هــای جهانــی را از بین برده اســت.این اتفــاق در حالی رخ 
داده کــه معامــالت بورس چیــن و هنگ کنگ بــه دلیل تعطیالت ســال 

 نــو، تعطیــل اســت. در چنین شــرایطی، ایــن میــزان ضــرر رخدادی
 کم نظیر است.

با سقوط ســهام خزانه داری و معاالت بورس آمریکا، ســقوط بورسی در بازار 
دارایی ها اپیدمی شده اســت. در این میان، بازار مواد خام بیشترین آسیب را 
دیده است. شاخص کاال های خام بلومبرگ نشان می دهد که ارزش آن ها ۴.۵ 
درصد کاهش یافته است.در این شرایط، که سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه 

می گردند، ارزش بازار دارایی های امن باال رفته اســت. شاخص اوراق قرضه 
کل جهان در بلومبرگ نشــان از افزایش ۱.۳ درصدی ارزش این اوراق دارد 
و شاخص دالر نیز ۱.۳ درصد تقویت شده اســت.»پیتر کیسلر«، مدیر سبد 
دارایی در یک صندوق مدیریت دارایی می گوید: در زمان شیوع »سارس« در 
سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ بازار های دارایی ۱۰ درصد سقوط کردند. حاال نیز روندی 
مشابه آن مشهود است؛ چرا که تقریبا تمام دارایی ها در سطوح قیمتی بسیار 

گران معامله می شوند.تا بامداد چهارشــنبه ۲۹ ژانویه در مجموع ابتالی پنج 
هزار و ۹۷۴ به کرونا از ۳۱ استان سرزمین اصلی چین از جمله یک هزار و ۲۳۹ 

مورد وخیم و بحرانی به کمیته ملی بهداشت و سالمت چین اعالم شده است.
ویروس کرونا همچنین تا بامداد امروز چهارشــنبه باعث مرگ ۱۳۲ تن شده 
است و ۱۰۳ مورد هم درمان شده اند در حال حاضر در مجموع ۹ هزار و ۲۳۹ 

تن به ابتال به این بیماری مشکوک هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار جداول آماری وضعیت قیمت برخی 
کاالهای اساسی را در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بررسی کرد 
که دامنه درصد نرخ ها باالترین در سطح ۵۰.۴ و کمترین ۱۰.۶ درصد است.
به گزارش اقتصادآنالین، برابر آمارهــای وزارتخانه مزبور، قیمت هر کیلوگرم 
برنج طارم اعال در آذرماه امســال به صــورت میانگین به ۲۲ هــزار و ۸۰۴ 
تومان رسید که رشد ۵۰.۴ درصدی را نســبت به مدت مشابه پارسال نشان 
می دهد.برپایه آمارهای وزارت صنعت، در یک ماه منتهی به آذر ماه امســال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی  هاشمی 
درجه یک با رشــد ۴۷.۲ درصدی به ۲۲ هزار و ۴۸۸ تومان، برنج پاکستانی 
باســماتی درجه یک با رشــد ۱۲.۳ درصدی به ۱۲ هزارو ۳۵۰ تومان، برنج 
تایلندی با رشــد ۱۰.۵ درصدی به هفت هزار و ۸۱۵ تومان رسید.همچنین 
بهای هر کیلوگرم  گوشت گوســفندی )مخلوط( در آذرماه سال ۹۸ با رشد 
۴۳.۹ درصــدی به ۸۹ هزارو ۳۰۹ تومان و هرکیلوگرم گوشــت گوســاله با 
رشــد ۲۷.۸ درصدی به قیمت ۷۶ هزارو ۵۲۱ تومان رسید.متوســط قیمت 

هر کیلو گوشــت مرغ تازه در آذرماه امســال،  ۱۲ هزارو ۷۳۶ تومان رسید 
 که رشــد ۱۰.۶ درصدی را در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته نشان

 می دهد.
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت متوسط قیمت هر کیلوگرم 
شــکر ســفید در آذرماه ۹۸ به پنج هزارو ۶۴ تومان و قیمت هر بسته شکر 
۹۰۰ گرمی پنج هزارو ۵۰۹ تومان رســید که نســبت  به مدت مشابه سال 
گذشــته به ترتیب ۳۷.۱ درصد و ۳۵.۶ درصد رشــد داشــته اســت.طبق 

آمارها در آذرماه ســال ۹۷، قیمت هــر کیلوگرم برنج طــارم اعال ۱۵ هزارو 
۱۶۶ تومان، برنج هاشــمی درجه یک ۱۵ هزارو ۲۸۰ تومان، برنج پاکستانی 
باســماتی درجه یک ۱۰ هزارو ۹۹۳ تومان، برنج تایلنــدی هفت هزارو ۷۳ 
تومان،  گوشت گوســفندی )مخلوط( ۶۲ هزارو ۴۳ تومان، گوشت گوساله 
۵۹ هزارو ۸۹۹ تومان، گوشــت مرغ تازه ۱۱ هزارو ۵۱۱ تومان، شکر سفید 
 ســه هزارو ۶۹۴ تومان و شــکر بســته ۹۰۰ گرمی چهار هــزارو ۶۳ تومان

 ثبت شد.

تاکسی های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا نسبت به 
دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت 
در گام نخست از اول اســفند ماه سهمیه سوخت عمومی 
این گروه از ناوگان حذف خواهد شــد.مدیر عامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شــهری کشور گفت: ســهمیه سوخت 
تاکسی های فاقد پروانه در صورت اینکه پروانه فعالیت خود 
را تمدید نکنند، حذف می شود، یعنی سهمیه سوخت آنها از 
حالت عمومی خارج و به صورت شخصی خواهد شد.مرتضی 
ضامنی افزود: رانندگان این نوع تاکسی ها تا پایان بهمن ماه 
امسال فرصت دارند با مراجعه به شهرداری های یا سازمان 
های تاکسیرانی نسبت به تمدید پروانه فعالیت خود اقدام 
کنند تا سهمیه سوخت آنها از حالت عمومی خارج نشود.وی 
در پاسخ به این سئوال که دیده شده که برخی از رانندگان 
تاکسی سهمیه ســوخت خود را به دیگران می فروشند، 
تصریح کرد: شاید به صورت موردی چنین اتفاقی بیفتد، 

رانندگان تاکسی که دارای پروانه فعالیت هستند، سهمیه 
سوخت آنها کفاف فعالیت خودشان را می دهد، اما بخشی 
از رانندگان که پروانه فعالیت ندارند و کارت سوخت عمومی 
هم دارند شاید مبادرت به فروش سهمیه سوخت خود می 
کنند که با اجرای طرح حذف سهمیه سوخت افراد بدون 
پروانه فعالیت جلوی اقدام آنها نیز گرفته می شود.مدیر عامل 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشــور خاطر نشان کرد: 
هیات وزیران طی مصوبه ای به مجموعه وزارت کشور تکلیف 
کرده تا تاکسی های غیر فعال بخصوص در کالن شهرها را 
شناسایی کنند و پیرو این مصوبه اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور، سامانه جامع ناوگان تاکسیرانی را راه اندازی 
کرد تا فرایند صدور پروانه  که در شهرهای مختلف به صورت 
برخط در این سامانه گزارش شــود.وی گفت: با توجه به 
اجرای طرح سهمیه بندی ســوخت و اهداف تعریف شده 
در این طرح مبنی بر ارائه سهمیه سوخت به ناوگان فعال 

در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، به منظور جلوگیری 
از تضییع حقوق رانندگان فعال در این حوزه، طرح حذف 
سهمیه ســوخت ناوگان فاقد پروانه را به کار گروه مربوطه 
داده شد و این پیشــنهاد به تصویب کار گروه رسید.مدیر 
عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود: پیرو این 
مصوبه، تاکسی های فاقد پروانه تا ۳۰ بهمن فرصت دارند تا 
نسبت به دریافت و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند در غیر 
اینصورت در گام نخست از اول اسفند ماه سهمیه سوخت 
عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد شد.ضامنی اعالم 
کرد: پروانه تاکسیرانی معتبر با استناد به قوانین و ضوابط 
حاکم بر تاکسیرانی شرط اصلی برای فعالیت و تردد تاکسی 
در سطح شهرها و همچنین دریافت هرگونه خدمات اداری 
از سوی سازمان های تاکسیرانی به شمار می آید و تاکسیرانان 
باید در خصوص تاریخ انقضاء پروانه تاکسیرانی خود دقت و 

اهتمام ورزند. 

افزایش هزینه های ناشــی از زمین گیر شدن هواپیمای 
۷۳۷ مکــس بوئینگ، کــه پرفروش تریــن هواپیمای 
این شــرکت بود، باعث شده اســت غول هواپیماسازی 
آمریکا با اولین ضرر خود از ۱۹۹۷ تا کنون روبرو شود.به 
گزارش راشاتودی، افزایش هزینه های ناشی از زمین گیر 
شدن هواپیمای ۷۳۷ مکس بوئینگ، که پرفروش ترین 
هواپیمــای این شــرکت بود، باعث شــده اســت غول 
هواپیماسازی آمریکا با اولین ضرر خود از ۱۹۹۷ تا کنون 
روبرو شود.طبق اعالم بوئینگ، این شرکت در سال ۲۰۱۹، 
به دنبال سقوط ۲.۳۳ دالری ارزش هر سهم شرکت در 
سه ماهه چهارم، ۶۳۶ میلیون دالر ضرر کرده است. این 
ضرر سالیانه وقتی ناامیدکننده تر به نظر می رسد که آن 
را با عملکرد خیره کننده شــرکت در ســال گذشته، که 

درآمدی ۱۰.۴۶ میلیارد دالری برای آن به همراه داشت، 
مقایسه کنیم.بوئینگ اعالم کرد که این نتایج ضعیف مالی 
مستقیماً تحت تأثیر زمین گیر شدن ۷۳۷ مکس به دست 
آمده اســت. بوئینگ هنوز در تالش است تا آسیب های 
وارده به خوش نامی و اعتبار این شرکت از سقوط ۲ فروند 
۷۳۷ مکس که منجر به کشته شدن ۳۴۶ نفر و زمین گیر 
شدن این مدل از هواپیما شد، را مدیریت کند.ایرالین های 
جهان از زمین گیر شــدن این هواپیما ضــرر کرده و از 
بوئینگ درخواست غرامت کرده اند. بوئینگ مجبور شد 
فعاًل تولید این هواپیما را متوقف کند، اما امیدوار است در 
اواسط ۲۰۲۰ تولید آن از سر گرفته شود.طبق اعالم این 
هواپیماساز، توقف تولید و بازگشت دوباره به آن ۴ میلیارد 

دالر برای شرکت ضرر خواهد داشت.

بانک آلمانی دویچه بانک، کــه در حال انجام یک 
پروژه بزرگ تغییر و تحول ســاختاری است، اعالم 
کرد که در سال گذشته به طور خالص ۵.۳ میلیارد 

دالر ضرر کرده است.
به گزارش سی ان بی ســی، بانــک آلمانی دویچه 
بانک، که در حــال انجام یک پــروژه بزرگ تغییر 
و تحول ســاختاری اســت، اعالم کرد که در سال 
 گذشته به طور خالص ۵.۳ میلیارد دالر ضرر کرده 

است.
 این در حالی است که طبق آن چه بانک اعالم کرده 
اســت فعاًل ۷۰ درصد از هزینه های ناشــی از این 

تحوالت انجام شده است.
تحلیل گــران و اقتصاددانــان شــرکت کننده در 

نظرســنجی رویترز، پیش بینی کرده بودند ضرر 
امسال دویچه بانک به ۵.۱ میلیارد دالر برسد. اما در 
حالی که آنها پیش بینی می کردند ضرر بانک در ۳ 
ماهه چهارم به ۱ میلیارد دالر برسد، داده های بانک 
نشان می دهد که در این ۳ ماهه ۱.۵ میلیارد دالر 

ضرر کرده است.
بانک بزرگ آلمــان در ماه جوالی اعــالم کرد از 
فعالیت هــای خود در خریدوفروش ســهام جهان 
دســت خواهد کشــید و بخش ســرمایه گذاری 
بانکی خــود را کوچک تر خواهد کــرد و ۱۸ هزار 
نفــر را اخــراج خواهد کــرد تــا بتواند تا ســال 
 ۲۰۲۲ هزینه هــای خــود را ۲۰ درصــد کاهش 

دهد.

 سخنگوی ستاد بودجه۹۹ سازمان برنامه و بودجه گفت: 
در الیحه پیشــنهادی دولت به جهت تفاوت جامعه هدف 
طرح های مذکور و تفاوت مبانی پرداخت بر اســاس فرد 
و خانوار و با عنایت به اقدامات انجام شــده توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برآورد شاخص های 
بهره مندی خانوارها از طرح حمایت معیشــتی خانوارها و 
شناسایی مشمولین طرح و با هدف پرداخت هدفمند منابع 
حاصله به خانوارهای مشمول و همچنین مدیریت زمانبندی 
پرداخت ها در فواصل مشــخصی از همدیگر در یک ماه، 
اعتبارات طرح های مذکور به صورت جداگانه پیش بینی شده 
بود.گالری بسته معیشتی یارانه معیشتی کمک معیشتی به 
گفته این مقام مســئول، با تصمیم یادشده که با مخالفت 
نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق نیز مواجه بود، حدود 

۱۸ میلیون نفر که بر اساس شاخص های محاسباتی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت یارانه حمایت 
معیشتی خانوارها نیستند، در فهرست دریافت کنندگان 
قرار می گیرند.وی افزود: لذا با توجه به رشد ۲۰ درصد یارانه 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تصمیم 
یادشده به منزله تعدیل سرجمع یارانه پرداختی به هر فرد 
در مقایسه با سال جاری خواهد بود. سخنگوی ستاد بودجه 
گفت: لذا انعکاس خبر مذکور با عنوان »افزایش یارانه نقدی 
در سال ۱۳۹۹ به رقم ۷۲ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر« 
باید به این صورت تصحیح شود که مجموع پرداخت یارانه 
از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اعم از نقدی 
و حمایت معیشتی خانوارها، در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲ هزار 

تومان به ازای هر فرد خواهد بود.

ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف 
می کند و به عنوان نهمین مصرف کننده انرژی دنیا شناخته 
شده که علت آن از ســوی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، 
فناوری و راندمان پایین در برخی از تجهیزات مورد استفاده 
در بخش انرژی مطرح شده است.به گزارش ایسنا، شاخص 
شدت مصرف انرژی ایران ۰.۶۳ درصد است و بعد از ایران، 
روسیه و عربســتان ســعودی به ترتیب با شاخص شدت 
انرژی ۰.۵۳ و ۰.۵۱ درصد باالترین مقدار شاخص را به خود 
اختصاص داده اند. طبق آمار، مجموع میزان مصرف و تلفات، 
از عرضه سبقت گرفته و این موضوع می تواند در آینده ایران 
را به واردکننده انرژی تبدیــل کند.ایران در حالی نهمین 
مصرف کننده انرژی در دنیا شناخته شده که این مصرف 
انرژی معادل ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام است.  به طور کلی 
۲.۴ درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می شود که در بین 
کشورهای دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را داراست؛ اما 

علت باالبودن میزان مصرف انرژی در ایران چیست؟جعفر 
توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در این باره به ایسنا 
گفت: دلیل اصلی  این مسئله مربوط به فناوری و تجهیزات 
مورد اســتفاده در بخش انرژی اســت که باید در برخی از 
تجهیزات مثل کوره ها و موتورخانه ها بازبینی صورت گیرد.

وی با بیان این که عنوان می شود که مصرف انرژی در کشور 
در بخش خانگی، صنعت و نیروگاه باال اســت، اظهار کرد: 
با توجه به این که برخی از تجهیــزات موجود در صنعت 
نیروگاهی راندمان پایینی دارند، مصرف انرژی در کشــور  
افزایش یافته اســت؛ لذا باید در بخش نیروگاهی به دنبال 
افزایش راندمان بود تا این مسئله به صورت طبیعی برطرف 
شــود.وی ادامه داد: در بخش خانگی نیز می توان با اطالع 
رسانی، تبلیغات و واقعی ســازی قیمت حامل های انرژی 
این مســئله را تا حد زیادی حل کرد.رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفت با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه 

کاهش مصرف انرژی نیز در پژوهشگاه صنعت نفت گفت: 
برنامه هایی را در این راستا ارائه کردیم تا مصرف انرژی در 
کارخانه های مختلف ممیزی شــود؛ به گونه ای که منشاء 
هدر رفتن انرژی تشخیص و دستور العمل های الزم برای 
مصرف بهینه انرژی تبیین شود.توفیقی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به اقداماتی که در پژوهشگاه 
صنعت نفت برای برنامه های زیست محیطی انجام می شود 
اظهار کــرد: یکی از  ایــن برنامه ها مهار گازهــای فلر که 
منشاء آلودگی زیاد دارند تعریف شــده و در این راستا نیز 
 برنامه های متعددی را در نظر گرفته ایم تا بتوانیم گازهای

 فلر را کاهش دهیم.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: استفاده از گازهای 
فلر یک موضوع مهم اما کاهش این گازها از منشــاء بحث 
مهمتری است که اکنون برای آن برنامه های زیادی در نظر 

گرفته ایم.

ضرر ۱.۵ تریلیون دالری ویروس کرونا  به  بورس های جهان

آمار قیمتی کاالهای اساسی در آذرماه

حذف  سهمیه  سوخت  تاکسی های  فاقد  پروانه
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چرا 2/۵  برابر جهان انرژی  مصرف  می کنیم؟
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ساخت 2۰۰ هزار مسکن  برای  دهک  اول  تا   سوم
وزارت   راه   و  شهرسازی   جزئیاتی    از   طرح   خانه دار شدن   کم    درآمد ها     را     اعالم    کرد

اوپک در حال بررســی برگزاری نشست خود زودتر 
از تاریخ پنجم و ششم مارس به منظور بررسی تاثیر 
شیوع ویروس کرونا در چین بر بازار نفت است.  محمد 
ارکاب، وزیر انرژی الجزایر و رئیس فعلی اوپک اظهار 
کرده که تصمیم در این باره در روزهای آینده گرفته 
می شود. احتمال دارد که نشست اوپک زودتر برگزار 
شود و به جای اوایل مارس، در فوریه باشد تا مقامات 
این گروه بتوانند راه های تضمین توازن بازار نفت را 
بررسی کنند. اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک که 
گروه اوپک پالس را تشــکیل می دهند، در دسامبر 
موافقت کردند تولیدشــان را ۱.۷ میلیون بشکه در 

روز در سه ماه...

نگرانی والدین از آینده دانش آموزان شان موجب 
فراخواندن معلمان خصوصی به منازل و تدریس 
دروس مختلف شده است. همچنین تغییر کتب 
درســی و تغییر روش های تدریس و قبولی در 
کنکور نیز به این نگرانی ها دامن زده به طوری 
که بســیاری از والدین اقدام به گرفتن معلمان 
خصوصی بــرای دروس مختلف در منازل برای 
دانش آموزان خود کرده انــد. دروس ریاضی و 
علوم در پایه های نخســت تحصیلی و فیزیک، 
شیمی و ریاضی در مقاطع باالتر بیشترین میزان 
درخواست برای معلمان خصوصی را دارند. نرخ 
کالس های خصوصی شیمی در سال ۹۸ و ۹۹ از 

۵۰ تا ۲۰۰ هزار...



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون مســکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی به تازگی 
گفته شــرایط طرح خانه دار 
شــدن کم درآمدها به زودی 
اعــام می شــود. محمود 
محمودزاده در پاســخ به این ســوال که طرح خانه دار 
شــدن دهک های کم درآمد جامعه همانند طرح ملی 
مسکن ثبت نامی خواهد بود؟ گفت: طرح خانه دار شدن 
دهک های کم درآمد جامعه مثل طرح ملی مســکن به 
شیوه ثبت نام نخواهد بود و این افراد توسط دستگاه های 
مسوول مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و 

به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: در حال تنظیم شــرایط طرح مسکن دار 
کردن افراد کم درآمد جامعه هستیم که به زودی شرایط 

آن اعام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: این طرح با 
کمک دســتگاه های حمایتی انجام خواهد شد و این 
دستگاه ها پس از مشــخص کردن افراد واجد شرایط و 
سپس معرفی آنها به وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد 

شد تا ساخت مسکن برای آنها انجام شود.
به گفته محمــودزاده، به طور قطع این افــراد، افرادی 
هستند که توانایی بازپرداخت اقساط و آورده را ندارند در 
این طرح سعی خواهد شد ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک 

اول تا سوم ساخته شود.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت 
مســکن در دی ماه امســال نیز از رشــد ۲.۱ درصدی 
برخوردار بوده است. به این ترتیب، در دی ماه متوسط 
قیمت خرید و فــروش یک مترمربــع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامات 
ملکی شهر تهران ۱۳.۸ میلیون تومان بود که نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش ها حاکی از آن است که زمان انتظار برای خرید 
مسکن به چند دهه رسیده اســت. در حال حاضر یک 
خانواده کارگر بــا حداقل مزد مصوب  امســال یعنی 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ساالنه حدود ۱۸ میلیون 
تومان دســتمزد می گیرد. در واقع با کسر هزینه های 
جاری و اختصاص یک ســوم درآمد برای مسکن، یک 
کارگر در شرایط فعلی می تواند ساالنه ۶  میلیون تومان 

برای خرید خانه پول کنار بگذارد.
مدت زمان انتظار برای خانه دارشدن قشر متوسط جامعه 

در کشورهای پیشرفته جهان بین ۵ تا ۷ سال است و البته 
با این شرط که شهروندان این کشورها یک سوم درآمدشان 
را پس انداز کنند. با این حال در کشور ما یک کارگر برای 
خرید واحد مسکونی ۶۰ متری پس از ۱۲۶ سال قادر به 
خرید خانه در پایتخت خواهد بــود. به این ترتیب طول 
انتظار جامعه کارگری ایران برای خانه دارشدن بیشتر از ۲۰ 
برابر شهروندان کشورهای پیشرفته )با فرض مدت زمان 
انتظار شش ساله( است. اگر قرار باشد طبق استانداردهای 
 جهانی یک ســوم درآمدشــان را برای تهیه خانه کنار
 بگذارند. کارشناسان و تحلیگران بازار مسکن معتقدند؛ 
افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت مسکن، دو راهکاری 
است که دولت می تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن 

اتخاذ کند.

جزییاتساختمسکنبرایکمدرآمدها
در این میان، اخیرا دولت سیاست ساخت مسکن برای 
کم درآمدها را در پیش گرفته اســت، به طوری که وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۲۰۰ هزار مسکن 
برای جامعه کارگری، مستمری بگیران تامین اجتماعی 
و بازنشستگان با همکاری وزارت راه وشهرسازی طی سه 

سال آینده خبر داد.
محمد شریعتمداری در تشریح جزییات ساخت ۲۰۰ 
هزار واحد مسکونی برای کم درآمدها در مراسم »امضای 
تفاهم نامه وزارت راه وشهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی« گفت: 
ظرفیت های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه 
کارگری کشــور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده 
۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مســکن برعهده 
جامعه کارفرمایی و دولــت در تبصره های یک و دو این 

ماده پیش بینی شده است.
وی افزود: برای تامین مالی اجرای پروژه های مســکن 
برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه 
مسکن با همکاری وزارت راه وشهرسازی و همچنین از 
ظرفیت های سایر بانک های زیرمجموعه وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استفاده می کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: صندوق های 
تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی 
ایــن پروژه ها مشــارکت دارند؛ ضمن این کــه وزارت 
راه وشهرسازی نیز با ارائه زمین های ۹۹ ساله به صورت 

رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.
شریعتمداری همچنین گفت: عاوه بر این، از ظرفیت 

شرکت شهرک های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع 
هستند، استفاده می شود تا کارفرمایان به استناد ماده 
۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشــارکت داده شــوند تا 
عاوه بر استفاده از ظرفیت های دولت، از ظرفیت های 
جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران 

استفاده کنیم.
وی با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور 
گفت: حدود ســه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشســته 
تحت پوشــش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵ میلیون 
نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند 
که برای تامین مســکن مجموعه جامعــه کارگری، 
بازنشستگی و مستمری بگیران از ظرفیت های دولتی، 
کارفرمایی و تعاونی های مسکن کارگری به صورت منظم 

و سازماندهی شده، استفاده خواهیم کرد.

حرفیکهمیزنیم،وعدهنیست
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره جزییات جلسه وزارت راه 
با نهادهای حمایتی برای ساخت ساالنه ۲۰۰ هزار مسکن 
برای محرومان، گفت: حرف هایی کــه می زنیم، وعده 
نیست و اقدام و عمل است. برای تامین مسکن سه دهک 
نیازمند جلسه ای با دستگاه های حمایتی برگزار شد. این 
اولین جلسه بود و تا به حال چنین جلسه ای برای تامین 

مسکن محرومان نداشتیم.
محمد اســامی افزود: بر این اساس تمام دستگاه های 
حمایتی جهت تامین مسکن محرومان اقدام خواهند 
کرد. به دنبال این هستیم تا با یک همگرای و تدوین یک 
نقشه راه، محرومان را شناسایی و برای تامین مسکن آنها 

به صورت یکپارچه تصمیم گیری کنیم.
وی تصریح کرد: در این برنامه وزارت راه و شهرســازی 
زمین رایگان می دهد و بر اساس قانون نیز به دهک های 

یک تا سه وام های باعوض تعلق می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای مسکونی با 
مشخصات طراحی شده از سوی بنیاد مسکن ساخته 
می شــود تصریح کرد: برای تامین مســکن محرومان 
کارگروهی با حضور همه دستگاه های حمایتی تشکیل 
شده که در اســتان ها با محوریت استانداران به صورت 
قرارگاهی دهک های یــک، ۲ و ۳ جامعــه را خانه دار 

خواهیم کرد.

تدوینبرنامه۵ســالهبرایتامینمسکن
کمدرآمدها

منوچهر خواجه دلویی، معاون توسعه ساختمان بنیاد 

مستضعفان نیز در بیان فعالیت های این نهاد در تامین 
مسکن گروه های کم درآمدی با محوریت بنیاد مسکن 
انقاب اسامی، اظهار کرد: برنامه پنج ساله ای با همکاری 
مشترک بنیاد مستضفعان و وزارت راه و شهرسازی برای 

تامین مسکن گروه های کم درآمدی تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه زمین های مرتبط با احداث مسکن 
برای اقشار نیازمند شناسایی و احصا شده است، افزود: 
تولید مصالح ساختمانی از جمله فوالد، سیمان و دیگر 
امکانات بنیاد مستضفعان در خدمت این مهم قرار دارد 

که امید است با هم افزایی به نکات مناسبی دست یابیم.
وی از تامیــن مســکن برای ۱۸هــزار خانــوار چند 
معلول در ســال های گذشته توســط بنیاد خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: بنیاد مســتضفعان امکانات خوبی 
از جمله زمیــن در تهران دارد که این امکانات شــامل 
چند صد هکتار زمین در مناطق متوسط و پایین شهر 
برای تامین مســکن نیازمندان اســت. وی همچنین 
 خواستار حذف هزینه ارایه خدمات مهندسی به اقشار 

کم درآمدی جامعه شد.

وزارت راه و شهرسازی جزئیاتی از طرح خانه دار شدن کم درآمدها را اعالم کرد

ساخت  ۲۰۰ هزار مسکن برای دهک اول تا سوم

پمپئودردیدارباوزیرخارجهانگلیس:
فشار علیه ایران تا زمان تغییر رفتار 

این کشور ادامه دارد
وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای انگلیسی 
خود گفت فشارها علیه ایران تا زمان تغییر رفتار این 
کشور ادامه خواهند یافت. »مایک پامپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا در دیدار با همتای انگلیســی خود 
گفت، همکاری واشنگتن و لندن در زمینه مبارزه با 
ترور از زمان حمات ۱۱ سپتامبر بسیار نزدیک بوده 
و بزرگترین تهدید اصلی زمان حاضر از سوی چین 
است. پامپئو در پاسخ به سوالی درباره ایران، ضمن 
تکرار ادعاهای همیشگی خود گفت: »ایران بزرگترین 
حامی تروریسم در جهان است و ما هم فشار اقتصادی 
خود را ادامه خواهیم داد تا مسیر منابع مالی ترورهای 
آن ها در اروپا و دیگر نقاط را ببندیم. فشــارها ادامه 
خواهند یافت تا رژیم ایران رفتارش را تغییر دهد«. 
وزیر امور خارجه آمریکا خواستار توقف حمایت از 

حزب اهلل لبنان توسط ایران شد.
»دومینیک راب« وزیر امــور خارجه انگلیس نیز 
خواستار بازگشت ایران به برجام و بازگشت شد و 
در خصوص تبعیت ایران از قوانین بین المللی ابراز 
امیدواری کرد. او گفــت: »می خواهیم با ایران به 
توافق گسترده تری برسیم«. راب افزود، انگلیس 
تمایلی به تغییر رژیم در ایران نــدارد با این حال 
مدعی شد: »ایران در حال دور شدن از اصول جامعه 

جهانی است و باید به خاطر آن پاسخگو باشد.«

کدخدایی:
طرح شفافیت تامین مالی فعالیت های 
انتخاباتی با شــرع مقدس و قانون 

اساسی مغایرت ندارد
ســخنگوی شــورای نگهبان از عدم مغایرت طرح 
شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی 
در انتخابات مجلس شورای اسامی با شرع مقدس و 
قانون اساسی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشــت: »طرح شفافیت 
و نظارت بر تامین مالی فعالیت هــای انتخاباتی در 
انتخابات مجلس شورای اســامی دیروز در جلسه 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت 

آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعام شد.«.

وزیرصنعت،معدنوتجارت؛
تراز اقتصادی  بخش صنعت مثبت  شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۰.۴ درصدی 
اقتصاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر 
داد و گفت: این در حالی است که رشد اقتصاد ایران 
در سال گذشته به منفی ۹.۶ درصد نیز رسیده بود.

رضا رحمانی  روز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان آذربایجان شــرقی اظهار کرد: 
امسال در بحبوحه جنگ اقتصادی همه مسووالن 
فرمایش مقام معظم رهبری را مورد توجه و تاکید 
قرار داده و در ۱۰ ماهه سال تولید صنعتی، معدنی 
و کشاورزی به عنوان بخش مولد اقتصاد افزایش 

یافته است.
وی افزود: در تولید برخــی محصوالت خاص به 
دالیلی افزایشی ایجاد نشده، اما در مجموع رشد 
اقتصاد از منفی مثبت شده، به طوری که در گروه 
صنعت از منفی ۹.۶ درصد در سال گذشته به ۰.۴ 

درصد در ۶ ماهه نخست سال جاری رسیدیم.
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت در عیــن حال 
خاطرنشان ساخت: در سال ۹۸ رشد اقتصاد به مثبت 
رسیده و طبق بررسی های صورت گرفته در سال ۹۹ 
نیز افزایش خواهد یافت. رحمانی اذعان داشت: روند 
کلی نشان می دهد با وجود اینکه در بحبوحه جنگ 
اقتصادی قرار داریم و تحریم های بین المللی هر روز 
افزایش می یابد، بر شرایط غلبه یافتیم و اگر اندکی 
در تصمیم گیری ها و رفع برخی موانع دقت کنیم، 

می توانیم این مرحله را سپری کنیم.
وی ادامــه داد: در حالــی که دشــمنان تحلیل 
دومینوی تعطیلی واحدهای تولیــدی ایران در 
سال جاری را مطرح می کردند، مصرف برق صنعتی 
و حمل و نقل بار جاده ای کشور افزایش داشته و 
صادرات در ۹ ماهه سال جاری بیشتر از واردات و 

تراز تجاری به نفع صادرات و افزایشی است.
وزیر صمت با بیان اینکه آذربایجان شرقی با  ۵۳ 
درصد افزایش صادرات غیرنفتی جزو استان های 
پیشرو و برتر است، در حالی که میزان رشد صادرات 
غیرنفتی در کشور به طور میانگین از لحاظ وزنی و 
ارزشی حدود ۱۸ درصد است. این مسوول متذکر 
شد: با توجه به اینکه در حوزه تولید وضع مناسبی 
داشتیم این امر به صورت مستقیم در بازار و تامین 
کاال تاثیر گذاشته و آرامشی در این عرصه ایجاد 
کرده است. وی به مســئله تورم نیز اشاره و اضافه 
کرد: تورم از اردیبهشت تا آبان ماه روند نزولی داشته؛ 
در آذرماه امسال به دنبال افزایش قیمت بنزین باز 
روند افزایش یافت اما در حال حاضر روند کاهشی 

است و امیدواریم تا سال آینده ادامه یابد.

اخبار

یک مقام مســئول گفت: مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی طبق 
 قانونی مســئولیتی در برخورد و نظارت بر عرضــه کاالی قاچاق در 

وبسایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهربهنام امیری، سرپرست معاونت تسهیل تجاری 
و توسعه کاربردهای مرکز توســعه تجارت الکترونیک در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با تشــریح روند اعطای نماد اعتمــاد الکترونیکی به 
کســب وکارهای اینترنتی گفت: این مرکز در وهله اول، هویت مالک 
کسب وکار را شناسایی می کند و در مرحله بعدی، مکان ارائه خدمات 
این کسب وکار، شناسایی می شود. وی افزود: در مرحله سوم به سنجش 
قانون مندی کسب وکار اینترنتی پرداخته می شود؛ این یعنی فعالیتی 
که به صورت اینترنتی قرار اســت انجام شود، اگر نیاز به کسب مجوز 
خاصی از سوی وزارتخانه یا نهاد خاصی دارد مجوز را کسب کرده باشد. 
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک با اشاره به نقش مهم دستگاه های مجوز دهنده در 
کسب وکارهای اینترنتی، عنوان کرد: هنگامی که کسب و کار اینترنتی 
از سوی نهاد مد نظر مجوز خود را کسب کرد، فرآیند نظارت بر آن در 

حوزه های مرتبط با مجوز بر عهده دستگاه مجوز دهنده است.

مرکزتوســعهتجارتدرموردکاالیقاچاقمسئولیت
برخوردونظارتندارد

امیــری با بیــان اینکه مرکز توســعه تجــارت الکترونیــک که به 
کسب وکارهای اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی می دهد، ولی وظیفه 
نظارت، به صورت توزیع شــده بوده و در حوزه های مختلف توســط 
دستگاه های مختلف و مسئول انجام می شود، گفت: به طور طبیعی 
این مرکز در همه زمینه ها متخصص و تصمیم گیر نیست و متعاقب 
این امر نباید انتظار داشت که بر روند فعالیت تمامی این کسب و کارها 

در تمامی حوزه ها نظارت کند. وی ادامه داد: بــه عنوان مثال وزارت 
بهداشت در حوزه سامت و بهداشت، ســازمان هواپیمایی در حوزه 
فروش بلیط هواپیما، نظام صنفی رایانه های در حوزه خدمات هاست 
و …، اتحادیه های مرتبط در حوزه قوانین خود، وزارت ارشاد در حوزه 

تبلیغات و… وظایف نظارتی خود را دارند.
وی ادامه داد: عاوه بر آن، تکلیف نظارتی بــر عهده این مرکز کامل 
مشخص است )حوزه های نظارتی ما شامل موارد زیر است: هویت مالک 
کسب و کار، آدرس کســب وکار، حمایت از حقوق مصرف کننده در 
محدوده بندهای قانون تجارت الکترونیکی، …( و مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک نمی تواند در سایر حوزه ها ورود تخصصی نماید ولی از باب 
نظارت عمومی و همگانی می تواند موارد مشاهده شده خود را به دستگاه 
نظارتی اعام نماید. در حوزه مبارزه با قاچاق نیز اینگونه است، چراکه بر 
اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این مرکز در حوزه کاالی قاچاق 
مسئولیت برخورد و نظارت ندارد و این امر بر عهده دستگاه های کاشف و 
ضابط است. سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه این مرکز هنگامی که مجوزی 
اعطا می کند باید گزارش کسب و کارهای دریافت کننده مجوز را به 
دستگاه های نظارتی نیز ارائه کند، اظهارداشت: نظارت بر فرآیندهای 
تجارت الکترونیکی بایستی به صورت توزیع شونده پیگیری شود به 
صورتیکه هر دســتگاه مجوز دهنده، می تواند کسب و کارهای حوزه 
خود را مشاهده و نظارتهای الزم را اعمال نماید و کسب و کارها موظف 
هستند نسبت به تخلفات مشاهده شده و گزارش شده پاسخ گو باشند.

وی با بیان اینکه روند گزارش دهی به دستگاه های ناظر در این مرکز 
پیش بینی شده اســت، خاطرنشــان کرد: در مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک پنل جامع اینترنتی در خصوص نظارت بر کسب وکارهای 
آناین ایجاد شده که به دنبال آن کلیه دستگاه ها قادرند تا از طریق این 

پنل، اطاعات کسب وکارهایی که به آن ها مجوز داده اند را مشاهده کرده 
و روندهای نظارتی خود را دنبال کنند.

ادعایفروشکاالیقاچاقتوسطسایتهایاینترنتی
صرفاًدرحدظنبهقاچاقاست

این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه در 
خصوص مطرح کردن ادعاها درباره عرضه کاالی قاچاق توسط سایت ها 
و کسب و کارهای اینترنتی باید بیشتر دقت کرد، گفت: ابتدا باید گفت 
که ادعاها در خصوص فروش کاالی قاچاق صرفاً در حد ظن به قاچاق 
است و پیش از بررسی دقیق توسط دستگاه های ضابط و کاشف نباید 
به صورت صریح اظهارنظر کرد. وی با اشاره به راه هایی که می توان از 
طریق آن ها ظن به قاچاق بودن کاالها را رد کرد، اذعان داشت: اول آنکه 
ممکن است کاالهایی که عرضه می شود پیش از تاریخ ممنوعیت، وارد 
کشور شده باشند و صاحبان کاال مدارک آن را نیز ارائه کنند و یا آنکه این 
کاالها در انبارها موجود بوده و در حال حاضر به مرور زمان از طریق این 
سایت ها در بازار عرضه شود. امیری در بخش دیگری از اظهارات خود در 
رابطه با قوانین مرزنشینی برای واردات کاالها گفت: در شهرستان های 
مرزی در حوزه واردات برخی از انــواع لوازم خانگی قوانینی از جمله 
کولبری، ملوانی و مرز نشــینی وجود دارد که برخی از آن ها مشمول 
ممنوعیت واردات نمی شوند. به عنوان مثال ممکن است یک قلم کاالی 
لوازم خانگی مشمول ممنوعیت واردات باشد اما یک کوله بر بتواند آن را 
طبق قوانین کولبری وارد کشور کند و به دنبال آن سایتی هم که در آن 

شهرستان مرزی فعالیت دارد بخواهد کاالی فوق را به فروش برساند.
وی ادامه داد: بنابراین به ویژه در حوزه کســب و کارهای اینترنتی در 
مرز، لزوماً صاحب آن سایت، ممکن است، کاال را به شکل مستقیم تهیه 
نکرده باشد و این احتمال وجود دارد که کاال را از فردی که پیشتر واردات 

انجام داده )واردکننده رسمی یا کولبر(، دریافت کرده باشد؛ بنابراین در 
این موارد ممکن است صاحب کسب وکار نتواند تحلیل کند آیا کاالی 
خریداری شده قاچاق بوده یا به طور رسمی وارد کشور شده است. ولیکن 
در حال حاضر شناسه کاالی لوازم خانگی در حال اجرا است که با تکمیل 
فرآیند آن، تا حدودی می توان زنجیره رصد کاال و شناسایی کاالی قاچاق 
را تکمیل نمود. امیری با تاکید بر اینکه برای بررسی ها باید قوانینی که در 
مناطق مرزی کشور وجود دارد مد نظر قرار گیرد، اظهارداشت: این یعنی 
قانونی که صرفاً اشاره داشته که واردات کاال ممنوع است به تنهایی ماک 
عمل نباید قرار بگیرد و ضروری است که قوانین قبلی و قوانینی که بر این 

مساله، تبصره می گذارند نیز مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسئول در مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر 
در حوزه فروش لوازم خانگی در کسب و کارهای اینترنتی گزارش هایی 
مبنی بر فروش کاالی قاچاق به این مرکز ارائه شود رسیدگی خواهد 
شد، گفت: در این حالت از صاحب آن کسب وکار خواسته می شود تا 
مدارک خود را دال بر عدم عرضه کاالی قاچاق ارائه کند؛ در صورتیکه 
مدارک وی قابل استناد باشد توسط دستگاه مربوطه بررسی و تبرئه 
می شــود، در غیراینصورت پس از بررســی به مراجع قضائی معرفی 
خواهد شد. امیری همچنین با اشــاره به اینکه اگر کارشناسان مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک به فروش کاالی قاچاق از سوی کسب وکاری 
اینترنتی مشکوک شوند، موضوع را در پنل آن کسب و کار درج می کنند 
اظهار داشت: مطابق فرآیند پیش بینی شده توسط مرکز توسعه تجارت، 
صاحبان آن کسب وکار ملزم به پاســخگویی شده و باید در خصوص 
فعالیت خود شفاف سازی کنند. وی در پایان گفت: مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک آمادگی آن را دارد تا در راستای مبارزه با تأمین کاالی قاچاق، 
فرآیند در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای اینترنتی را به منظور 

رفع مشکات احتمالی، مورد بازنگری قرار دهد.

بازنگری در فرایند صدور مجوز کسب و کار اینترنتی
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بر اساس گزارش مرکز آمار، دردی ماه ۹۸، اقام »گوجه فرنگی« )۲۳.۱ 
درصد(، » خیار « )۱۰.۰ درصد( و »پرتقال محصول داخل« )۶.۹ درصد(  

نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.
طبق اعام مرکز آمار، از ۲۴ قلم خوراکی که تغییرات قیمت آن ها منتشر 
شــده، قیمت محصوالتی همچون گوجه فرنگی و پیاز در دی ماه سال 
جاری نســبت به آذرماه، به ترتیب ۲۳.۱ درصد کاهش و ۲۴.۴ درصد 
افزایش داشته اند. در دی ماه سال جاری، اقام خوراکی همچون خیار به 
میزان )۱۰.۰ درصد( و پرتقال محصول داخل نیز، معادل )۶.۹ درصد(  

نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.
عاوه بر این، بر اساس نتایج به دســت آمده در دی ماه ۱۳۹۸، اقامی 
همچون پیاز )۲۴.۴ درصد(، موز معــادل )۹.۴ درصد( و عدس نیز، به 
میزان )۳.۴ درصد( نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته  اند؛ گفتنی 
اســت که در این بین پیاز با ۲۴.۴ درصد، بیش ترین افزایش قیمت را 

داشته است.
گفتنی است که از بین این ۲۴ اقام خوراکی، تنها ۱۱ مورد با کاهش 
قیمت در دی ماه سال جاری نســبت به آذرماه مواجه بوده اند که این 

موارد شامل برنج خارجی درجه یک، گوشت گوسفندی، گوشت گاو 
یا گوساله، مرغ ماشینی، پنیر ایرانی پاســتوریزه، روغن مایع، پرتقال 
محصول داخل، گوجه فرنگی، خیار، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی 
می شوند و در این بین، پنیر ایرانی با ۰.۳ درصد کمترین کاهش قیمت 
را به خود اختصاص داده است.  همچنین، قند با قیمت کیلویی ۷۴ هزار 
و ۱۸۰ ریال در آذرماه و ۷۴ هزار و ۱۸۹ ریال در دی ماه، کمترین افزایش 

قیمت را داشته است.
عاوه بر این، قیمت محصوالتی همچون شــیر پاســتوریزه، ماست 
پاستوریزه و کره پاستوریزه در دی ماه به ترتیب معادل ۰.۶، ۰.۴، ۰.۱ 
نسبت به آذرماه سال جاری افزایش قیمت داشته اند؛ به طوری که این 
سه اقام خوراکی به ترتیب به قیمت ۶۰ هزار و ۸۵۰، ۷۷ هزار و ۲۹۹ و 

۴۶ هزار و ۵۶۳ ریال در بازار عرضه شده اند.
در این میان اقامی همچون تخم مرغ ماشینی، برنج ایرانی درجه یک، 
سیب درختی زرد، لوبیا چیتی، شکر و چای خارجی بسته ای به ترتیب 
۱.۵، ۰.۳، ۱.۰، ۱.۷، ۰.۶ و ۰.۷ درصد در دی ماه نسبت به آذرماه سال 

جاری افزایش قیمت داشته اند.

اوپک در حال بررسی برگزاری نشست خود زودتر از تاریخ پنجم و ششم 
مارس به منظور بررسی تاثیر شــیوع ویروس کرونا در چین بر بازار نفت 
است. به گزارش ایسنا، محمد ارکاب، وزیر انرژی الجزایر و رییس فعلی 
اوپک اظهار کرده که تصمیم در این باره در روزهای آینده گرفته می شود. 
احتمال دارد که نشست اوپک زودتر برگزار شود و به جای اوایل مارس، 
در فوریه باشد تا مقامات این گروه بتوانند راههای تضمین توازن بازار نفت 
را بررسی کنند. اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک که گروه اوپک پاس را 
تشکیل می دهند، در دســامبر موافقت کردند تولیدشان را ۱.۷ میلیون 
بشکه در روز در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ محدود کنند و در پنجم و ششم 
مارس برای بررسی گام بعدی خود دیدار کنند. اما با شیوع ویروس کرونا در 
چین که باعث نگرانیها نسبت به وضعیت اقتصاد چین و تقاضا برای سوخت 
جت شده و در نتیجه قیمتهای نفت به شدت افت کرده است، به نظر می 
رسد اوپک ناچار است سریع تر اقدام کند و منابع آگاه اظهار کرده اند که 
این گروه در حال بررسی گزینه کاهش بیشتر تولید نفت است.یک مقام 
آگاه در اوپک به پاتس گفت: دبیرخانه اوپک در حال آماده سازی گزارشی 
درباره تاثیر ویروس کرونا برای اعضای خود است. بر اساس گزارش پاتس، 

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی دوشنبه هفته 
جاری به منظور آرام کردن بازار که از تاثیر اقتصادی این ویروس به وحشت 
افتاده است، در بیانیه ای اعام کرده بود کشورش از توانایی و انعطاف پذیری 
برخوردار است تا با انجام اقدامات الزم برای حمایت از ثبات بازار نفت، به 
هرگونه تحولی واکنش نشان دهد. عربستان سعودی تحوالت بازار نفت را 
که ناشی از انتظارات منفی درباره تاثیر اپیدمی ویروس کرونا بر اقتصاد چین 
و جهان است، به دقت زیرنظر دارد. تاثیر این ویروس روی بازارهای جهانی 
از جمله نفت و کاالهای دیگر ناشی از عوامل روانی و انتظارات بی نهایت 
منفی است که برخی از فعاالن بازار با وجود تاثیر محدود این اپیدمی روی 
تقاضای جهانی برای نفت پیدا کرده اند. با تداوم وحشت فزاینده از افزایش 
مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا و احتمال تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی 
جهان و کاهش تقاضای نفت، قیمت نفت خام در روز پنج شنبه به شدت 
سقوط کرد. به گزارش سی ان بی سی، با تداوم وحشت فزاینده از افزایش 
مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا و احتمال تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی 
جهان و کاهش تقاضای نفت، قیمت نفت خام در روز پنج شنبه به دنبال 

یک مکث ۱ روزه، به روند سقوط خود ادامه داد.

مرکز آمار متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری در دی 98 را منتشر کرد

گوجه فرنگی و پیاز؛ دارای بیشترین کاهش و افزایش قیمت
قیمت نفت با افزایش مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا سقوط کرد

احتمال برگزاری نشست اضطراری اوپک به خاطر کرونا

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

سکه به قیمت ۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید
هر قطعه سکه بهار آزادی در جریان معامالت   روز پنج شنبه بازار آزاد تهران با قیمت ۵ میلیون و ۲۵ هزار تومان، داد و ستد شد. سکه طرح قدیم ۵ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی یک هزار و ۵۷۸ دالر و و۹۳   سنت و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار۵۱۲ هزار و۴۸۷ تومان است.

ارزش معامات مســکن تهران در دی ماه امسال با 
رشد ۱۴ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان 

رسیده است.
بر اســاس آمار دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی از بازار مسکن طی دی امسال ۹۶۶۴ فقره 
قرارداد مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ثبت 
شد. این میزان در مقایسه با ماه پیش از آن )آذرماه 
۹۸( با ۸۵۳۵ فقره بالغ بر ۱۳.۲ درصد افزایش یافته 
است. در آذرماه امسال ارزش معامات صورت گرفته 
در تهران ۱۰ هزار و ۴۴ میلیــارد تومان بود. این در 
حالی است که ارزش ریالی معامات دی ماه با رشد 

۱۴.۱ درصدی به ۱۱ هــزار و ۹۲۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته است. در آبان ماه امسال ارزش معامات 
انجام شده ۳۹۳۰ میلیارد تومان بود که حاکی از رشد 
۱۶۵.۶ درصدی در سومین ماه پاییز امسال دارد. در 
مهر امســال ارزش معامات انجام شده صحیح در 
تهران ۳۶۳۰ میلیارد تومان بود. در شهریور امسال 
ارزش ریالی ۲۴۵۵ فقره معامله مسکن انجام شده نیز 

در تهران بالغ بر ۲۹۴۰ میلیارد تومان بود.
بیشترین ارزش معامات مسکن امسال همچنان 
مربوط به اردیبهشــت با ۱۳ هــزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان است.

براساسآماردفتراقتصادمسکنوزارتراهوشهرسازی
ارزشمعامالتمسکنتهراندردیماهبه۱۱هزارو۹۲۰میلیاردرسید
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ایران
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این روزها بازار کالهبرداری از 
حساب ها و کارت های بانکی 
داغ است و کالهبرداران به هر 
روشــی که می توانند از مردم 
 و حســاب هــا و کارت های 
بانکی شان سواســتفاده می کنند. این بار مجرمان با نقل 
و انتقال پول به حساب های شهروندان البته بدون اطالع 
آنها سعی دارند تا ســرقت ها و پولشویی را از نگاه پلیس و 
 مسئوالن دور نگاه دارند. این عدم آگاهی از واریز و برداشت از 
حساب های بانکی از سوی پلیس قابل قبول نبوده و آن را 
جرم به شمار می آورد بنابراین توصیه شده است به محض 
واریز و برداشت مشکوک که از طریق پیامک به افراد اطالع 
داده می شود، باید پلیس را مطلع کرد. جرم سرقت، جرم 
تازه و جدیدی نیست و همیشه مردم با آن درگیر بوده اند . 
اگرچه در گذشته هم سارقان برای ارتکاب جرم نقشه می 
کشیدند و با طرح و برنامه اقدام به انجام این عمل مجرمانه 
می کردند، امروزه جرم سرقت شکل بسیار پیچیده و تازه ای 
به خود گرفته است که حوزه جدیدی را در علم جرم شناسی 

به وجود آورده است .
رئیس پلیس فتا پایتخت در این رابطه توضیح داد: اگر 
پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطالع 
دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می کنند و 

عدم اطالع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید. 
سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به اینکه برخی از شهروندان 
می گویند بدون اطالع ما پولی به حسابمان واریز می شود 
و ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حســابمان برداشت 
می شود آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری 
کنیم یا خیر اظهار کرد: مجرمین برای سو استفاده و یا 
حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده اند برای 
اینکه پلیس را گمراه کند به حساب های گوناگون واریز 

می کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب ها مبلغ پول را 
برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک 
خارج می کند. رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رمز دوم 
پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت تر می کند و 
تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله 
پولشویی را می گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر 
فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد. کاظمی تصریح کرد: 
یکی از راه هایی که می توان از این اقــدام کالهبرداران 

اینترنتی باخبر شد، فعال کردن اس ام اس بانک است که 
بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال 
شود. وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول های مختلفی به 
یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول شویی 
است و فوراً حساب فرد بلوکه می شود و آن شخص را به 
پلیس فتا احضار می کنند. به گفته کاظمی عدم مطلع 
کردن پلیس یا بانک یعنی شــخصی کــه این مبالغ به 
حسابش واریز شده در جریان این تراکنش ها بوده و از دید 
پلیس مجرم است و باید او بازداشت شود. رئیس پلیس فتا 
پایتخت گفت: بهتر است هر زمانی که صاحب حساب 
متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعالم کند تا 

از نظر قضائی برایش مشکلی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: البته بعــد از اعالم به بانک احتمال اینکه 
پلیس فتا صاحب حســاب را نزد خود فرا بخوانند هم 
وجود دارد چرا که باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کنند 
و سواالتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش ها پاسخ 
دهد. رئیس پلیس فتا تهران گفت: این توصیه را می کنم 
که شــهروندان حتماً رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه 
کمتر دچار مشکل و آسیب می شوند. سرهنگ کاظمی 
در پایان گفت: البته این را هم بگویم که اگر با فعال کردن 
رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداشت های غیرمجاز و یا 
واریزی به حساب افراد انجام شود باید بدانند که اطالعات 
کارتشان جایی لو رفته است و فرد دیگری به اطالعات 
مربوط به حساب بانکی آنها دسترسی دارند و باید این 

موضوع را سریعا از طریق بانک پیگیری کند.

پلیس فتا: اگر پولی به حساب تان  واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطالع دهید

پولشویی  با   واریز    پول  به  حساب  افراد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور با بیان این که 
آرامش بازار با نزدیک شــدن به روزهای پایانی 
سال بیشتر احساس خواهد شــد گفت: دولت 
برای روزهای پایانی ســال به اندازه کافی کاال 
تهیه و تدارک دیده اســت. محمدرضا کالمی با 
بیان این که  دولت برای روزهای پایانی سال به 
اندازه کافی کاال تهیه و تدارک دیده است گفت: 
خوشبختانه بازار در شرایط حاضر روند عادی و 
آرامی را طی می کند کــه این آرامش با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی ســال بیشتر احساس 
خواهد شد چرا که برگزاری نمایشگاه های بهاره 
در ســتاد تنظیم بازار مصوب و به استانداران به 
عنوان روسای کارگروه های تنظیم بازار استان 

های سراسر کشور ابالغ شده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور گفت: جدا از 
نمایشگاه های بهاره فروش های فوق العاده هم 
در آستانه سال نو در کشور دایر خواهد شد.وی 
با اشــاره به اینکه فروش های فوق العاده هم از 
مصوبات ستاد تنظیم بازار است، افزود: واحدهای 
صنفی که عالقه مند هستند در راستای خدمت 
حداکثری با کیفیت و قیمت مناســب کاالهای 
خود را به مردم عرضه کنند در این زمینه اقدام 
خواهند کرد.کالمی بیان داشــت: دستگاه های 
نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، تعزیرات حکومتی، دادستانی 
ها و دیگر دستگاه های مســئول طرح تشدید 
بازرسی نظارت و کنترل را پس از اصالح قیمت 
بنزین در بازارآغــاز و همچنان در این مســیر 

مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: تشدید بازرسی ها در روزهای پایانی 
سال به موجب تصویب ســتاد تنظیم با قوت و 
قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.ســخنگوی ستاد 

تنظیم بــازار در خصوص اقالم مشــمول حفظ 
تعادل و کنتــرل قیمت ها در ایام پایانی ســال 
نیز افزود: این اقالم شامل مواد پروتئینی )مرغ، 
گوشــت قرمز و تخم مرغ(، اقالم اساســی مواد 
غذایــی )نان، برنــج، روغن نباتی، شــکر، رب، 
حبوبات، ماکارونی و ســایر اقــالم پر مصرف( 
پوشــاک، کیف و کفش، لبنیات شــامل )شیر، 
پنیــر، کــره، ماســت( شــیرینی جات، آجیل 
 و خشــکبار، تایر ماشــین، روغن موتور و سایر 

موارد است.
وی اظهارداشــت: حمل و نقل درون شهری و 
برون شــهری بار و مســافر اعم از هوایی، ریلی 
و جاده  ای، خدمــات هتلداری، گردشــگری، 
واحدهای اقامتی، غذاخوری  ها، رستوران  های 
)بین شهری و دورن شــهری(،  خدمات انبارها 
و ســرد خانه ها، خبازی ها، خشکشــویی ها و 
قالیشــویی ها از جمله خدمات مشــمول طرح 
پایش و رصد پایان ســال و همچنین در اولویت 

تشدید نظارت هستند.
کالمی ادامه داد: جدا از این دولت برای روزهای 
پایانی ســال 30 هزار تن پرتقال و 23 هزار تن 
سیب ذخیره سازی کرده است.وی گفت: میوه 
شب عید هم اکنون از استان های مبدا در حال 
انتقال به استان های مقصد است تا شب عید در 
اختیار مردم قرار گیرد. سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار کشــور افزود: هدف دولت از عرضه سیب و 
پرتقال در شــب عید جلوگیری از گرانفروشی 
اســت به عنوان یک عرضه حداکثری بنابراین 
دنبال ایجاد ضرر و زیــان برای بخش خصوصی 
نیست.وی یادآورشــد: تمامی تالش ها و برنامه 
ریزی ها معطوف به این است که مردم شب عید 

خوبی را تجربه کنند.

در پی صدور بیانیه اخیر آژانس امنیت پرواز اتحادیه اروپا 
مبنی بر لغو کردن وضعیت هشدار موقت عدم پرواز از 
آسمان ایران، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرد: پروازهای عبوری از آسمان ایران به حالت سابق بر 
می گردد؛ چرا که همه کشورها می دانند، ایران بهترین و 

به صرفه ترین فضای الزم برای پرواز را دارد.
در پی باال رفتن تنش ها و سقوط هواپیمای اوکراینی 
در تهران، برخی از کشورهای اروپایی اعالم کردند که 
پروازشان از آسمان ایران را موقتاً لغو می کنند و آژانس 
امنیت پرواز اتحادیه اروپا نیز در این باره هشدار موقتی را 
در قالب بیانیه صادر کرده بود؛ اما روز چهارشنبه خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه آژانس امنیت پرواز اتحادیه 
اروپا وضعیت هشدار موقت عدم پرواز از آسمان ایران 
را لغو کرده است. مقصود اسعدی سامانی - دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی- در این باره گفت: مشخص بود 
که وضعیت پروازهای عبوری از حالت هشدارهای داده 
شده خارج خواهد شــد و همانگونه که دیدید آژانس 
امنیت پرواز اتحادیه اروپا بیانیــه اخیر خود که درباره 
هشدار پرواز از آسمان ایران و عراق داده بود را پس گرفت. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به لغو 
شدن هشدار های صادر شده، شرکت های هواپیمایی 
مانند سابق از آسمان ایران عبور خواهند کرد و میزان 
پروازهای عبوری ایران به حالت سابق بازخواهد گشت؟ 
افزود: مسلماً همین گونه خواهد بود و به نظر می رسد که 
وضعیت پروازهای عبوری از آسمان ایران به حالت سابق 
برگردد؛ چرا که شرکت های هواپیمایی خارجی به ویژه 
ایرالین های اروپایی می دانند عبور از آســمان ایران از 
نظر امنیت وضعیت مناسبی دارد و از نظر اقتصادی نیز 

برایشان به صرفه تر است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه در بیانیه اخیر آژانس امنیت پرواز 
اتحادیه اروپا آمده است که همچنان هشدار عدم پرواز 
در ارتفاع کمتر از 2۵ هزار پا در آسمان ایران وجود دارد؛ 
آیا این مسئله می تواند تاثیری روی پروازهای عبوری 
بگذارد؟ اینگونه توضیح داد: پروازهای عبوری معموالً 
در ارتفاع بیش از 30 هزار پا انجام می شود؛ بنابراین این 
بیانیه و ذکر این نکته تاثیر چندانی روی پروازهای عبوری 

از فضای آسمان ایران نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی گفت: بارش های 
اخیر، مشکالت ترابری و قاچاق دام زنده سبب نوسان 
قیمت گوشت در بازار شده اســت. علی اصغر ملکی از 
افزایش 2 هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 
با نرخ ۸0 تا ۸3 هزار تومان به مغازه دار و با احتســاب 
۱0 درصد سود معادل ۹0 تا ۹۱ هزار تومان به مشتری 
عرضه می شود. وی افزود: بارش های اخیر و ایجاد برخی 
مشکالت در ترابری و همچنین بحث قاچاق دام زنده از 
مرز بانه موجب شده که قیمت دام و به تبع آن گوشت 

قرمز با نوساناتی در بازار روبرو شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور درباره آخرین 
وضعیت قاچــاق دام بیان کــرد: بنابر آخریــن آمار و 
اطالعات مقداری دام از مرز بانه در حال خروج اســت 
که خوشبختانه طی روز های اخیر برخورد مناسبی با 
این موضوع صورت گرفته است. ملکی با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، گفت: وقوع 
بارندگی در روز های اخیر و مشکالت تردد تنها منجر 

به نوســانات هزینه های حمل ونقل شده است چرا که 
به ســبب خطرات جاده رانندگان نرخ های باالتری را 
دریافت می کنند. رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی 
کشور قیمت هر کیلو دام زنده را ۴0 تا ۴2 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: در حال حاضر قیمت دام در میادین 
تهران نسبت به شهرستان به سبب هزینه های حمل 
ونقل کمی باالتر است. او درباره آینده بازار گوشت، گفت: 
باتوجه به آنکه خروج غیر قانونی دام از مرز بانه نوساناتی 
در بازار ایجاد کرده است، اما پیش بینی می شود که در 
صورت جلوگیری از قاچاق دام هم زمان با ورود بره های نو 
از دهم تا پانزدهم اسفند، نیاز بازار شب عید به طور کامل 
تأمین است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. این مقام 
مسئول در پایان با تأکید بر این مسئله که صادرات دام 
زنده زمینه را برای التهاب قیمت گوشت در بازار فراهم 
می کند، تصریح می کند: ســازمان حمایت راهکاری 
همچون ذبح دام سنگین و عرضه با قیمت های مناسب 
را باید به کار گیرد، چرا که صادرات دام همانند سال قبل 

می تواند بر التهاب قیمت در بازار دامن بزند.

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که در هشت ماهه امســال بازرسی از واحدهای 
صنفی ۱3.۶ درصد و تخلفات کشــف شده این 
واحدها ۱۷.۵ درصد نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته افزایش داشته است.این آمار نشان 
می دهد در هشت ماهه امسال دو میلیون و ۶۱۷ 
هزار فقره بازرســی واحدهای صنفی از ســوی 
سازمان حمایت انجام شــده که نسبت به انجام 
دو میلیون و 30۴ هزار فقره بازرســی در سال 

گذشته، ۱3.۶ درصد افزایش داشته است.
در این میان تعداد پرونده های متشــکله با 20 
درصد افزایش در این مدت بــه ۱۶۸ هزار فقره 
رسیده اســت. همچنین تعداد تخلفات کشف 
شده در جریان بازرســی اصناف در هشت ماهه 

امســال 2۱۵ هزار فقره بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۷.۵ درصد افزایش داشته 

است.
با این وجود آمارها نشــان می دهد که رسیدگی 
به شکایات مردمی در این مدت با کاهش ۱۴.۵ 
درصدی مواجه شده، به طوری که در هشت ماهه 
ســال ۱3۹۷ و ۱3۹۸ به ترتیب به ۱۱۷ هزار و 
۱00 هزار مورد از شکایات مردمی رسیدگی شده 
است.بر اساس این آمار که از سوی وزارت صمت 
منتشر شــده، در آبان ماه 3۷0 هزار بازرسی از 
واحدهای صنفی از سوی سازمان حمایت انجام 
شده که نسبت به ماه قبلش ۱.۷ درصد افزایش 
داشته، اما تخلفات کشف شــده اصناف در این 
ماه 2۸ هزار فقره بوده و با کاهش ۶.۷ درصدی 

نسبت به مهر ماه مواجه شده است.

نگرانــی والدیــن از آینده 
فرزنــدان شــان موجــب 
معلمــان  فراخوانــدن 
خصوصــی بــه منــازل و 
تدریس مختلف شده است. 
همچنین تغییر کتب درسی و تغییر روشهای تدریس 
 و قبولی در کنکور نیز به این نگرانی ها دامن زده است، 
به طوری که بســیاری از والدین اقــدام به گرفتن 
 معلمان خصوصی برای دورس مختلف در منازل برای 
دانش آموزان خود کرده انــد. دروس ریاضی و علوم 
در پایه های نخســت تحصیلی و فیزیک، شیمی و 
ریاضی در مقاطع باالتر بیشترین میزان درخواست 
برای معلمــان خصوصی را دارند. نــرخ کالس های 
خصوصی شــیمی در ســال ۹۸ و ۹۹ از ۵0 تا 200 
هزار تومان متغیر اســت و می تــوان گفت هزینه 
متوسط یک جلســه کالس خصوصی شیمی ۱2۵ 
هزار تومان اســت. نرخهای کالس های خصوصی 
ریاضی و فیزیک کمی باالتــر و از ۱0 هزار تومان تا 
300 هزار تومان متغیر است. اما کالس های کنکور 
تا جلســه ای یک میلیون تومان نیز می رسد. با یک 
حساب سرانگشــتی و البته با در نظر گرفتن تعداد 
شــاگردهای خصوصی هر معلم حداقل درآمد یک 
معلم خصوصی به 20 میلیون تومان می رسد. اما این 
درآمد در رابطه با اساتید کالس های کنکور خصوصی 
 بســیار باالتر بوده و بــه ماهی ۵0 میلیــون تومان 

نیز می رسد.
کالس های خصوصی زبان هم از اســتقبال خوبی 
برخوردار است. نرخ کالس های خصوصی زبان هم با 
توجه به تعداد جلسات، سابقه تدریس استاد، مقطعی 
که قرار است تدریس شود، تضمینی یا غیر تضمینی 
بودن کالس ها و .... از 30000 تا 300000 تومان 
می تواند متغیر باشد. مثال اساتید برندی که در زمینه 

تدریس خصوصی آیلتس یا زبان کنکور و .... فعالیت 
دارند شاید در سال ۹۸ و ۹۹ هزینه هایی مانند 300 
تا ۵00 هزار تومان برای یک جلسه دریافت کنند. اما 
برای کالس خصوصی زبان در حالت معمولی شاید با 

هزینه 30000 تومان هم بتوان استاد داشت. 
این در حالی اســت که در حال حاضر افراد بسیار 
زیادی از شبکه های اجتماعی برای معرفی خدمات 
و کاالهای خودشان استفاده می کنند. برای گرفتن 
شاگرد خصوصی و خوب پول در آوردن از تدریس 
خصوصی دروس مختلف شــبکه هــای اجتماعی 
توانسته اند گزینه بســیار خوبی باشد. افراد بسیار 
زیادی که به عنوان مثال به عنوان معلم خصوصی 
مکالمه، گرامر و آزمون های زبان انگلیسی فعالیت 
دارند در اینســتاگرام فایل های ویدیویی آموزش 
خودشــان را قرار می دهند و به این ترتیب شاگرد 

جذب می کنند. اما ســخنگوی آموزش و پرورش 
شهر تهران با بیان اینکه پدیده معلم خصوصی، به 
صورت عرفی در جامعه باب شده و اینکه یک موسسه 
بخواهد تحت این عنوان، معلمی به منازل بفرستد را 
به هیچ وجه تایید نمی کنیم گفت: مسئولیتی نیز در 
این زمینه نداریم؛ این عمل غیرقانونی است. مسعود 
ثقفی درباره اقدام برخی موسســات برای تدریس 
خصوصی و اعزام معلم به منازل دانش آموزان اظهار 
کرد: این عمل غیرقانونی است و ما چیزی به نام معلم 
خصوصی نداریم. وی افزود: پدیده معلم خصوصی، به 
صورت عرفی در جامعه باب شده و اینکه یک موسسه 
بخواهد تحت این عنوان، معلمی به منازل بفرستد را 
به هیچ وجه تایید نمی کنیم؛ ضمن اینکه مسئولیتی 

نیز در این زمینه نداریم. 
مشخص نیســت فردی که برای تدریس به منزل 

مردم می رود گزینش های ما را ســپری کرده است 
یا خیر. ســخنگوی آموزش و پرورش شــهر تهران 
با تاکید بــر اینکه از والدیــن می خواهیم اگر قصد 
اســتفاده از این ظرفیت را دارند به آموزشگاه های 
مجاز مراجعــه کنند گفت: عالوه بــر این در محل 
خود مدارس نیز کالس های فوق برنامه خصوصی 
و نیمه خصوصی قابل برگزاری و اســتفاده اســت. 
ثقفی دربــاره مجوز موسســات تدریس خصوصی 
گفت: ما به هیچ عنوان مجوز برای چنین موسساتی 
صادر نمی کنیم و این موسسات مربوط به آموزش 
و پرورش نیستند. آموزشــگاه هایی که از آموزش 
و پرورش مجوز دریافت می کننــد نیز باید ضوابط 
الزم را رعایت کرده و دارای مکان و آدرس مشخص 
 باشند و کالس های خود را در محل خود آموزشگاه

 برگزار کنند.

ورود معلم خصوصی به منازل، غیرقانونی است

درآمدهای نجومی در بازار تدریس خصوصی
آموزش و پرورش:  فرستادن معلمان به منازل را به هیچ وجه تایید نمی كنیم

گسترش آموزش های خصوصی در سایه نبود نظارت
فریدون شعبانی، کارشناس آموزش ابتدایی

چند سالی است که پدیده معلم خصوصی میان دانش آموزان و و الدین آنها باب شده است و به دالیل مختلف والدین اقدام به استخدام معلمان خصوصی برای دانش آموزان می کنند. در ک اینکه والدین برای آینده تحصیلی فرزندان خود و رویارویی 
آنها با کنکور نگران هستند کار سختی نیست اما اگر در سیستم آموزشی خلل وجود نداشته باشد والدین و دانش آموزان به کالس های خصوصی سوق پیدا نمی کنند. همچنین نارضایتی معلمان نیز از وضعیت معیشتی خود نیز از دالیل نداشتن 
انگیزه کافی برای تدریس در کالس های درسی است. البته عالوه بر این،  ضعف علمی برخی از معلمان، بی انگیزه بودن برخی از معلمان در به کار گیری توان خود در کالس، ضعف بسیار در برخی از دانش آموزان، گرایش محض اولیای دانش آموزان 

به کسب نمره قبولی توسط فرزند درس نخوان و بی میل به تحصیل و ... را نیز نمی توان در افزایش استقبال از معلمان خصوصی انکار کرد. 
متاسفانه نظارت دقیقی نیز در رابطه با این موضوع وجود ندارد و آموزش و پرورش نیز تنها به اظهاراتی در این زمینه بسنده کرده است. باید به خواسته های معلمان در رابطه با وضعیت حقوق و معیشت شان رسیدگی کرد تا حداقل انگیزه برای 
تدریس در کالس های درس به این افراد باز گردد. همچنین باید در رابطه با فعالیت موسساتی که اقدام به اعزام معلمان خصوصی می کنند نیز وارد عمل شد. هرچند امروز دیگر والدین با وجود روش های مختلف چندان نیازی به این موسسات 

ندارند اما حل کردن ریشه ای این مشکالت تاثیر مثبتی بر بازار تدریس خصوصی خواهد  داست. 

ضرورت مسدود سازی حساب هایی که کالهبرداران به آنها دسترسی پیدا کرده اند
احمد پوررضوی، کارشناس فضای سایبری

سرقت به عنوان یکی از جرائم رایانه ای، رایج ترین جرم در کشور در حوزه سایبری است. با الکترونیکی و اینترنتی شدن نقل و انتقال پول در کشور جرائم بسیاری در این رابطه ایجاد شد که به ضرر مردم تمام شده است. سرقت از حساب های بانکی بدون 
بازگشت پول از مهم ترین آنهاست که در حال حاضر شاکیان بسیاری دارد و پرونده اکثر قریب به اتفاق آنها باز مانده و به سرانجامی نرسیده است. در این رابطه باید الزامات و بازنگری هایی آغاز شود که البته استفاده از رمز پویا یکی از این راهکارهاست اما 
با این وجود نمی توان خیلی مطمئن بود که حمالت فیشینگ سرقت های بانکی به اتمام برسد. همانطور که در حال حاضر مواردی مشاهده شده است که مجرمان برای به اصطالح رد گم کنی به شیوه جدیدی از کاله برداری رو آورده اند و آن هم واریز 
بدون اجازه به حساب های افراد و برداشت همان مبلغ بدون اطالع صاحبان حساب ها است. اطالع رسانی در این زمینه آغاز شده اما این در حالیست که این موضوع به دو هفته گذشته باز می گردد و کمی تعلل در این باره وجود داشته است. به هر ترتیب 
باید اقدامات الزم از سوی افرادی که قربانی این جرایم می شود انجام شود. بهتر است در هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کنید و موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش دهید. در تعدادی 
از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا و با استناد به مستندات موجود، مشخص شد افراد کالهبردار از طریق فیشینگ با دسترسی به اطالعات حساب های بانکی هموطنان و حساب های مالی سایر افراد، به منظور پولشویی و طوالنی کردن فرایند 
 پی جویی جرایم وجوهات سرقتی را به حساب های افراد انتقال می دهند و  در زمان های متعدد نسبت به برداشت غیر مجاز آن اقدام می کنند. ضمن فعال سازی ارسال پیامک واریز و برداشت حساب های مالی خود، به محض اطالع از واریز هر گونه 
مبالغ مشکوک به حساب خود بالفاصله با تغییر رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رسمی به مراجع قضائی و بانک های عامل اطالع دهند. البته با اجرای کامل طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در کشور شاهد کاهش این گونه جرائم خواهیم بود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش 17/5 درصدی تخلفات کشف شده اصناف
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در حالي كه اقتصاد كشور حال و روز خوشي ندارد 
و بســياري از صنايع به واســطه نزديك شدن به 
تحريم هاي جديد آمريكا در وضعيت قرمز به سر 
مي برند؛ اما كاسبان تحريمي هم وجود دارند كه از 
شرايط تحريمي نهايت استفاده را برده اند و با توجه 
به اوضاع بسته اي كه در كشور به وجود آمده نهايت 

استفاده را در كسب و كار خود كرده اند. 
در ادامه تاثير منفي رفع تحريم ها بر استارتاپ هاي 
ايرانی را بررسی كرده ايم. كدام شركت هاي معروف 

ايراني با رفع تحريم با خاك يكسانمي شوند؟

 ديجي كاال
ديجي كاال به عنوان اســتارت آپي كــه در حوزه 
فــروش اينترنتي پيشــرو بوده، از عــدم حضور 
 ebay شركت هاي بزرگ بين المللي مثل آمازون و
در ايران نهايت استفاده را برد و سعي كرد و نبود 
اين دو غول تجارت الكترونيــك جهان در ايران، 
سهم بازار بااليي را در اين حوزه به دست آورد اما به 
نظر مي رسد در صورت باز شدن قفل تحريم، اين 
سايت معروف بايد براي هميشه با كسب و كار خود 
خداحافظي كند چرا كه مسلماً با حضور آمازون و 
ebay توان رقابت با آنها را نخواهند داشــت و در 
 بهترين حالت مي توانند نمايندگي اين دو شركت 

را در ايران اخذ كنند. 

   اسنپ و تپسي
  اســنپ و تپســي دو اســتارت آپ پيشــرو در

 حوزه تاكسي اينترنتي هستند كه مدلي مشابه با 
 كمپاني بزرگ و معروف اوبر را در ايران اجرا كردند

 و در صورت رفع تحريم ها و حضــور اوبر و امثال 
 ان در كشور به نظر نمي رســد اسنپ و تپسي كه

 اين روزها صداي نارضايتي مسافران بابت افزايش 
 كرايه ها را نيز در آورده انــد، بتوانند در بازار دوام

 بياورند. 

  آپارات
  آپــارات بــه عنــوان معروف تريــن شــبكه 

 اشتراك ويدئوي كشور كه از فيلتر بودن يوتيوب 
 نهايت استفاده را برده و ســعي در ارائه خدماتي 
مشــابه يوتيوب به مخاطبان خود دارد نيز با رفع 
تحريم ها و رفع فيلتر سايت يوتيوب طبق قوانين 
 جمهوري اســامي، بــا ضربه ســنگيني مواجه

 خواهد شد. 
 

  ديوار و شيپور
  craigslist نام ســايتي اســت كه دو ســايت

 ديــوار و شــيپور مــدل كســب و كار خــود را 
 بــا كپي بــرداري از آن راه انــدازي كرده انــد 
كه با رفع تحريم ها و افزايش بعد خريد و فروش ها 

در بعد بين المللي به نظر نمي رسد اين دو سايت 
نيز حرفي براي گفتن داشته باشند چرا كه با اضافه 
شدن زبان فارسي به به كريگ ليست، ميليون ها 
بازديدكننده بيشــتر مي توانند آگهي هاي افراد 
را ببيننــد و با توجه به امكان ارســال بين المللي 
كه پس از رفع تحريم ها فراهم مي شــود و قيمت 
پاييــن اجناس در ايــران، بســياري از كاالهاي 
 دســت دوم براي خارجي ها از نظر قيمتي جذاب

 هستند. 
 

Anetwork  و صبا ويژن
 دو ســايت صباويــژن و اي نتورك كــه به نوعي 
ســردمدار تبليغات اينترنتــي در فضاي مجازي 
محســوب مي شــوند با ورود پر قدرت ســلطان 
تبليغات اينترنتي در فضاي مجــازي و اينترنت 
بايد بــا ايــن كســب و كار خداحافظــي كنند 
چرا كه وقتــي پاي گوگل وســط باشــد، هيچ 
 شــركتي نمي توانــد بــا آن رقابت كنــد حتي 

ياهو!
 بــه نوعي مي تــوان گفــت تحريم هــا فرصتي 
براي بســياري از كســب و كارها ايجــاد كرده 
كه بــا رفع آن، بســياري از كســب و كارهاي نو 
 ظهــور در ايران با مشــكات عديــده اي مواجه

خواهند شد. 

بيش از ۲۵ ميليارد تومان روي استارت آپ ها سرمايه گذاري شد
معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي با اشاره به اينكه در تمام دنيا دولت ها از سه مسير عرضه منابع مالي، قانون گذاري و تحريك تقاضا وارد حوزه استارت آپ ها مي شوند، 
گفت: سرمايه گذاري و مشــاركت به عنوان يكي از مســيرهاي جديد كمك به استارت آپ هاســت كه در اين زمينه تاكنون ۲۵ ميليارد و ۰۰۴ ميليون تومان از سوي اين صندوق 

سرمايه گذاري شده است.
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درخشش ذوب آهن اصفهان در جشنواره ایده های 
ارزش آفرین

ايده ذوب آهــن اصفهان از 
بين 400 ايده ارائه شــده به 
جشــنواره ايده های ارزش 
آفرين  بــا عنوان دســتگاه 
شــماره زن بر روی شمش 
های ريخته گری ايستگاه 6 
فوالدسازی به روش پاشش پودر در بين 10 ايده برتر قرار گرفت .در مراسم اختتاميه 
دومين جشنواره ايده های ارزش آفرين بخش معدن و صنايع معدنی)اينوماين 2( كه 
با حضور دكتر محمود نيلی رئيس دانشگاه تهران ، دكتر برات قباديان معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزير صنعت، معدن و تجارت ، دكتر خداداد غريب پور رئيس هيات 
عامل ايميدرو و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت وجمعی از فعاالن حوزه صنعت و 
معدن دوشنبه 7 بهمن ماه در  سالن همايش های صندوق  نوآوری و شكوفايی رياست 
جمهوری برگزار شد ، لوح تقدير ايده برتر به مهندس مرتضی شيرين پرور مدير تحقيق 
و توسعه ذوب آهن اصفهان اهداء شد . مهندس شيرين پرور در گفتگو با خبرنگار ما در 
خصوص  مزايای اجرای اين پروژه به مواردی همچون  امكان رصد كردن محصوالت 
ذوب آهن ، كاهش ضايعات ، افزايش رضايت مشتری و حفظ اصول ايمنی و سامت 
كاركنان اشاره نمود و گفت : اين ايده بر اساس يك پروژه تحقيقاتی با همكاری ذوب 
آهن اصفهان ودانشگاه آزاد اسامی شهر مجلسی شكل گرفته ونمونه اوليه ، طراحی و 
بومی سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است .وی در خصوص ضرورت اجرای اين 
پروژه اظهار داشت : محيط كاری بسترهای خنك كننده ايستگاه های ريخته گری از 
جمله موقعيت های كاری در كارخانه است كه شرايط سخت و دشواری دارد . دمای باال 
و حركت شمش از جمله عوامل دشواری در فعاليت پرسنل در اين قسمت می باشد . با 
توجه به اينكه در برخی موارد شمش های توليد شده از نظر كيفی با مشكاتی مواجه 
می شوند و با توجه به لزوم پی گيری و شناسايی منشا ايجاد مشكات ، درج شماره 
های صحيح به نحو موثری در برطرف كردن مشكات و رضايت مشتری موثر خواهد 
بود .مهندس شيرين پرور تصريح كرد : عمليات شماره زنی بر روی شمش های ريخته 
گری در گذشته به روش استفاده از قلم های قير-آلومينيوم بودكه به دليل سختی كار 
و نياز به سرعت در درج شماره های معموالً خوانا نبودن توسط اپراتور می گرديد و با 
هدف برطرف كردن اين مشكل و افزايش ايمنی كاركنان ، پروژه مذكور اجرا گرديد 
.مدير تحقيق و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت : مراحل اجرای اين پروژه در مديريت 
تحقيق و توسعه و توسط مهندس علی شيرازی كارشناس اين مديريت و با همكاری 
كارشناسان مديريت های ، فوالدسازی، كيفيت و امور فنی و برنامه ريزی  طی مدت 5 
سال انجام پذيرفت .الزم به ذكر است در اين پروژه كه در قالب طرح تحقيقاتی اجرا شد ، 
دانشگاه آزاد اسامی واحد مجلسی و به ويژه آقای دكتر اكبر حجتی همكاری داشتند.

آغاز عملیات اجرایی مجتمع رفاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان
12 هــزار مترمربع فضای تفریحــی به فضاهای 

فرهنگی اصفهان افزوده می شود
با حضور شــهردار اصفهان، 
رييس شورای شهر، فرمانده 
نيــروی انتظامــی اســتان 
اصفهان و جمعی از كاركنان 
نيروی انتظامی و معاونين و 
مديران شهرداری، كلنگ آغاز 
عمليات اجرايی مجتمع فرهنگی رفاهی فرماندهی انتظامی استان واقع در منطقه 10 
شهرداری به زمين زده شد تا 12 هزار مترمربع فضای تفريحی – فرهنگی ديگر به شهر 
اصفهان افزوده شود.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در آيين كلنگ زنی اين مجموعه، اظهار كرد: ساخت چنين مجموعه بزرگی 
برای خدمات رسانی هر چه بهتر به خانواده نيروی انتظامی است و قرار است در چنين 
مكانی مجموعه فرهنگی 12 هزار مترمربعی برای رفاه عمومی شــهروندان به ويژه 
اعضای نيروی انتظامی كه حافظ امنيت مردم و شهروندان هستند، احداث شود. وی با 
بيان اينكه با كمك مدير منطقه 10 شهرداری اصفهان همه زمينه ها برای همكاری به 
منظور ساخت اين مجموعه فراهم می شود؛ تصريح كرد: اين پروژه عاوه بر اينكه می 
تواند يك پروژه محرك توسعه محسوب شود باعث افزايش زيبايی های شهر و توسعه 
فضاهای فرهنگی ورزشی نيز می شود تا هم مردم منطقه و هم اعضای محترم نيروی 
انتظامی كه استحقاق چنين امكاناتی دارند از اين امكانات بهره كافی را ببرند. شهردار 
اصفهان ادامه داد: نيروی انتظامی ركن اصلی استقرار نظم و امنيت بوده و كسانی هستند 
كه می توانند زمينه آسايش و آرامش را برای مردم فراهم كنند، نيروی انتظامی بايد 
پيش از اين ها به اين امكانات دسترسی پيدا می كرد، سردار معصوم بيگی، فرماندهی 
نيروی انتظامی استان اصفهان، برای فراهم شدن زمينه ساخت اين مجموعه جلسات 
مختلفی را با شهرداری برگزار كرده تا امروز به اين مرحله برسيم.  وی با بيان اينكه اتفاقی 
كه در اين مكان قرار است رخ دهد اتفاقی بسيار مبارك است، اضافه كرد: خانواده های 
محترم نيروی انتظامی قرار است در اينجا مانند ساير دستگاه ها امكاناتی را در اختيار 
داشته باشند و شهرداری به خوبی اين مسئله را درك كرده و با تعامل به نحو شايسته 
شرايط را برای ساخت اين مجموعه فرهنگی ورزشی فراهم كرده است.نوروزی با بيان 
اينكه اصفهان به شدت به چنين مجموعه ها و سالن هايی نياز دارد، تاكيد كرد: درست 
است كه مالكيت اين مجموعه در اختيار نيروی انتظامی قرار می گيرد و اين نيرو بر بهره 
برداری از اين مجموعه مقدم است اما اطمينان دارم كه اين مجموعه در اختيار همه 
شهروندان قرار می گيرد. شهردار اصفهان ادامه داد: اميدواريم با همت واالی شورای 
شهر، شهرداری و فرماندهی نيروی انتظامی شاهد بهره برداری در موعد مقرر از اين 
پروژه باشيم. نظر مثبت و مساعدت شهردار اصفهان در آغاز عمليات اجرايی اين پروژه 
بزرگ موثر بود.فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان در ادامه اين آيين ضمن تسليت 
ايام سوگواری شهادت حضرت فاطمه )س(، اظهار كرد: امروز يكی از نيازهای ضروری 
پليس كلنگ زنی می شود؛ ضرورتی كه بايد سال های گذشته به آن پاسخ داده می شد 
امروز عمليات اجرايی آن آغاز می شود،  امروز در برخی كشورها اگر ماموريتی را پليس 
انجام می دهد با حضور در كارگاه هايی ريكاوری می شود و پس از آن ادامه ماموريت می 
دهد.   سردار معصوم بيگی تصريح كرد: يكی از ماموريت های نيروی انتظامی در حوزه 
راهنمايی رانندگی و پليس راه تعريف می شود كه اين ماموريت ها دارای مصائبی است و 
نياز دارد تا ماموران در آن كارگاه ها به روز شده صدمه و آسيب های روحی ناشی از انجام 
ماموريت مرتفع شود، به طور مثال امروز اتوبوسی به دليل عدم رعايت مقررات و خواب 
آلودگی راننده در خروجی شهر اصفهان به سمت شيراز واژگون شد كه نخستين نيرويی 
كه بر سر سانحه حاضر شد نيروی انتظامی بود، همكاران من در اين حادثه با صحنه 
های دلخراشی مواجه شدند؛ به دليل مواجه پليس با چنين صحنه هايی نياز است كه 
مجموعه های فرهنگی رفاهی و ورزشی در اختيار اين نيرو قرار بگيرد تا آالم روحی ناشی 
از اين حوادث مرتفع شود.وی ادامه داد: ازروزی كه توفيق خدمتگذاری به مردم شريف 
انقابی، شهيد پرور، متدين و با فرهنگ استان اصفهان نصيب من شد برايم تعجب آور 
بود كه چرا پليس اين استان از چنين امكاناتی محروم است، با وجود تنگناهای اقتصادی 
كشور تاشی جهادی شروع شد تا اين موضوع به نتيجه برسد.فرمانده نيروی انتظامی 
استان اصفهان با بيان اينكه نخستين مانع در اجرای اين پروژه نبود زمين مناسب بود، 
افزود: در اختيار گرفتن چنين زمينی كه حدود 5 هكتار در شهر اصفهان واقع شده 
باشد و از دسترسی های الزم برخوردار باشد كار بسيار سختی بود كه در نگاه اول دست 
نايافتنی بود اما با وجود انگيزه جهادی و همراهی و پيگيری های مكرر و نظر مثبت 

سردار اشتری فرماندهی نيروی انتظامی كشور اين امر ميسر شد. 
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اگر تحریم رفع شود چه بالیی سر استارت آپ هاي ایراني خواهد آمد؟

فرصتتحریمبرایاستارتآپها

دســت به دســت شدن 
نامــه اتحاديه كشــوری 
ی  ها ر كا كســب و
مجازی به اعضــای خود 
مبنــی بــر جمــع آوری 
اطاعات آنها بــرای جلوگيــری از ايجاد اختال 
در زمان قطع احتمالــی اينترنت دوبــاره لرزه بر 
اندام نحفيــف كســب وكارهای اينترنتی انداخته 
است؛ كســب وكارهايی كه اين روزها با مشكات 
قريب الوقوعی مثل فيلترينگ، بستن دامنه اينترنتی 
و ده ها مشكل ديگر داخلی و خارجی روبه رو هستند 
كه ناگهان همچون سنگی از آسمان فرومی بارند. 
اين در حالی اســت كه اين نامه شــايعاتی مبنی 
بر قطعی اينترنت و اجرای طــرح اينترنت ملی را 
قوت بخشيده است. هرچند رضا الفت نسب، عضو 
هيات مديره اتحاديه كسب وكارهای مجازی، اعام 
كرده كه اين نامه تنها برای پيشگيری از وارد شدن 
خسارت به كســب وكارهای آناين در زمان قطع 
مجدد اينترنت و در ادامه اقدامات پيشگيرانه قطعی 
اينترنت در آبان ماه سال جاری است؛ اما مبهم بودن 
هدف نويسندگان نامه، اين ظن را تقويت می كند 

كه خبرهای خوشی در راه نخواهد بود. 

الفت  نســب گفت: »اين نامه هيچ داستان خاصی 
در پشــت خود ندارد و به ما هم اعام نشده؛ چون 
می خواهند اينترنت را قطع كنند پس ما اين نامه 
را به اعضــای خودمان بزنيم. اين يــك نامه صرفا 
پيشگيرانه اســت تا اگر قرار شــد به هر دليلی در 
آينــده اينترنت دچــار اختال و يا قطعی شــود 
كسب وكارهای مجازی، خسارتی كه به دنبال قطع 
اينترنت در آبان ماه و  دچار شدند، را  تجربه نكنند.«

او اطاعات درخواست  شده از كسب وكارهای آناين 
را شامل نام دامنه، آدرس  IP، نام سرويس دهنده 

اينترنت و غيره اعام كرد. 
الفت نسب در پاســخ به اين ســوال كه در نهايت 
قرار اســت از اين اطاعات چه اســتفاده ای شود، 
گفت: »براســاس پيش بينی هــا می توانم بگويم 
سازمان نظارتی كه اين درخواســت را از ما كرده 
اســت می تواند اين اطاعات جمع آوری شده را در 

اختيار نهاد های تصميم گير بگــذارد تا در صورت 
قطعی مجدد اينترنت حداقل IP اين شــركت ها 
برای ارائه خدمات به جامعه فعال باشــد. در اتفاق 
آبان مــاه برخی شــركت های بــزرگ اينترنتی 
توانســتند با رايزنی كمتر از 4۸ درصد آنها با انجام 
مجموعه رايزنی هايی اينترنت خود را فعال كنند.« 
»كسب وكار« در گفتگو با يك كارشناس، هدف از 

چنين نامه ای را تحليل می كند. 

شایعه  احتمال  قطعی  مجدد  اینترنت  قوت  گرفت

پشت  پرده  جمع آوری اطالعات آنالین ها
میناسادات حسینی 

News kasbokar@gmail.com

آخرین  ضربه  به  كسب وكارهاي  اینترنتي
عادل طالبي، دبیر انجمن صنفي كسب وكارهاي اینترنتي 

درباره نامه اي كه با نشاِن اتحاديه كسب وكارهاي فضاي مجازي منتشر شده، بعيد است كه خود اتحاديه اقدام به اين كار كرده باشد و به نظر مي رسد احتماالً دستوري يا نامه اي به اتحاديه كسب وكارهاي مجازي داده 
شده است كه براساس آن، اين اطاعات از كسب وكارهاي عضو اتحاديه جمع آوري شود و احتماالً به نهاد يا سازماني ديگر تحويل شود. ممكن است اين موضوع در ادامه همان نامه اي باشد كه چندي پيش سازمان فناوري 
اطاعات منتشر كرد و تقاضاي اطاعات مشابهي را داشت. همان زمان هم همه از جمله اعضاي هيات مديرۀ انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي اعام كردند كه درباره اينكه بخشي در حال آماده كردن ليست سفيد 

)Whitelist( براي دسترسي به اينترنت هستند، نگراني هاي جدي وجود دارد. 
اگر موضوع آماده سازي ليست  سفيد درست باشد، تهيه چنين ليست هايي مي تواند به اين منظور صورت بگيرد كه فقط به تعداد مشخصي از سايت ها اجازه باز شدن در آنچه احتماالً بعداً از اينترنت خواهيم داشت، داده 
شود. اين ظن و گمان از آنجا تقويت مي شود كه پروژه اي به اسم »وي پي ان ملي« به گوش رسيد و خبرهايي مبني بر »فكر كردن به VPN ملي« منتشر شد. اين موضوع هرگز رسماً اعام نشد؛ اما شنيده شد كه هدف از 
آن، بسته شدن تمام سايت هاست مگر معدودي از سايت  هاي تاييدشده. شنيده ها اين طور نشان مي دهد كه عاقه اي وجود دارد كه به تعدادي از كاربران اينترنت )مثًا كاربران شركتي يا كاربران داراي صاحيت ويژه( 
با احراز هويت و احراز صاحيت وي پي ان هايي بدهند كه از طريق آن وي پي ان ها، اينترنت به شكل حاضر )با همين  محدوديت هايي كه دارد( در اختيار آنها قرار بگيرد. از آن سو، كاربران موبايل و كاربران خانگي از ليست 

سفيدي كه تعيين شده است، استفاده كنند يعني محدود به سايت هاي مشخصي باشند. 
بايد توجه داشت كه اين طرح مشكات جدي دارد. از جمله اينكه مثًا من به عنوان يك شركت، يك ســايت دارم و در آن از ابزارهاي مختلفي مانند گوگل آناليتيكس، ابزارهاي  Notification، ابزارهاي تركينگ، 
ابزارهاي ايميل ماركتينگ و غيره استفاده مي كنم. حاال با اجرايي شدن چنين طرح هايي، بخش عمدۀ مخاطبان من كه به اينترنت جديد وصل هستند يا سايت من را نمي توانند باز كنند يا حتي در صورت باز شدن، 
ابزارهاي مورد استفادۀ من براي آنها كار نمي كند. با اجراي اين ليست، چه بايي سر اين ابزارها خواهد آمد؟ اين گونه هم نيست كه اين ابزارها يك مورد و دو مورد باشند. ده ها ابزار داريم. به ويژه اينكه هر روز ابزارهاي 

جديد در دسترس قرار مي گيرند و چگونه مي توان يكي يكي اين ابزارها را به آن  White List اضافه كرد؟ 
با توجه به اين موضوع، اين شائبه كه دسترسي تعدادي از صاحبان كسب وكارها به اينترنت برقرار باشد و دسترسي آحاد مردم محدوديت هايي داشته باشد عمًا كسب وكارها را به شدت تهديد مي كند. شنيده ها و آنچه 

ديده مي شود )از جمله همين نامۀ اخير( نشان مي دهد كه احتماالً اين طرِح فرضي با وجود مخالفت هاي جدي، هنوز ادامه دارد. 
موضوع ديگري كه دوستان اشاره كردند، درباره خود ماهيت اتحاديه و جمع آوري اطاعات بود. درباره اين موضوع، قطعاً اتحاديه قصد و غرض بدي نداشته است. قطعاً اتحاديه هم در راستاي دستوري كه صادر شده، 
اقدام كرده است. اتحاديه ملزم است دستوراتي كه از نهادهاي باالدستي به اين مركز مي رسد را اباغ و اجرا كند. ازجمله چندي پيش كه تعدادي از سايت ها فيلتر شدند، اين اتحاديه تقاضاي فيلتر نداده بود. آن سايت ها 
مشكاتي داشتند و نهادهاي ناظر باالدستي از آنها خواسته بودند كه مواد مشخصي از قانون را اجرايي كنند و آنها مجبور بودند طبق دستور عمل كنند. به نظر مي رسد اتحاديه در اين مورد هم بنا به دستور يا نامه اي 

كه رسيده، اقدام كرده است. 
ما هم در انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي گاهي دستوري از پليس فتا يا قوه قضائيه دريافت مي كنيم كه ملزم به اجرا و پيگيري هستيم؛ اينها واقعاً موضوعات مهم يا نگران كننده اي نيست. آنچه به نظر مي آيد مهم 
باشد همين دغدغه اي است كه وجود دارد: »اينكه يك سيستم وايت ليست در دستور كار باشد.« البته هميشه وجود چنين ليستي يا چنين طرح هايي از پايه و اساس تكذيب شده؛ اما واقعيت اين است كه ما خاطرات 

زيادي از موضوعات تكذيب شده از پايه و اساس داريم كه بعداً معلوم شده واقعيت داشته است. اينجا هم ما همين نگراني را داريم. 
اجراي چنين طرحي به شرط صحت، آخرين ضربه را به بدنه نحيف كسب وكارهاي اينترنتي خواهد زد و آنها را عمًا از هستي ساقط خواهد كرد و ساليان سال ما را به عقب خواهد برد. صدمه روحي و رواني اجرايي شدن 
طرح وايت ليست حتي براي يك روز، غيرقابل جبران خواهد بود. كما اينكه تبعات قطعي اينترنت هم سال ها گريبان ما را خواهد گرفت چون تبعات قطعي چند روزۀ اينترنت در اواخر آبان و آذرماه امسال، تمام نشده 
است. اين جّو نااميدي كه ايجاد شده و تصميم هايي كه فعاالن اين حوزه براي مهاجرت گرفته اند تا سال ها ادامه خواهد داشــت و مهاجرت نخبگان و فعاالن اين حوزه ساليان سال كسب وكارهاي اينترنتي را با ضرر و 
زيان روبه رو خواهد كرد. همين حاال هم ما به عقب برگشته ايم و اگر اين ضربه را نيز بزنند، قطعاً اين ضربه نهايي خواهد بود. ديگر هيچ ضربه اي نياز نيست و كسب وكارها خيلي راحت و ساده قلع و قمع خواهند شد. اگر 

شنيده ها و شايعات درست باشد با قطعيت مي شود گفت كه اين ضربۀ آخر خواهد بود. 
اگر حدود 30 هزار كسب وكاري كه تابه حال  اي نماد گرفته اند را در كنار هزاران سايت ايراني ديگر كه اي نماد ندارند ولي كسب وكار قانوني هستند بگذاريم، اجراي چنين طرح هايي نگران كننده مي شود. ضمن اينكه توجه 
داشته باشيم كه همه عضو اتحاديه نيستند كه اطاعات سايت خود را كامل كنند و سايت آنها از شمول طرح هاي اين چنيني خارج شود. بسياري از كسب وكارها هستند كه سايت دارند اما پرداخت در اينترنت انجام 
نمي شود، مثًا سايت هاي b2b و مانند آنكه نه عضو اتحاديه و نه هيچ جاي ديگري نيستند. مثًا يك شركت ثبت شده هستند. اطاعاتي از سايت هاي آنها هم نيست. به طور مثال من يك شركت توليدي صنايع روشنايي 
و سيستم توزيع خودم را دارم و فروش اينترنتي ندارم؛ ولي در اينترنت از طريق وب سايت و ابزارهاي ارتباط با شبكه هاي اجتماعي براي معرفي كسب وكارم استفاده مي كنم. اگر سايت هاي چنين كسب وكارهايي بسته 

شود آنگاه با موجي از سايت هاي بسته شده طرفيم كه هيچ كسي پاسخگو نخواهد بود. 
ما بنا به داليل مختلف و به هر شكل ممكن با هر موضوعي كه در راستاي تشكيل هر نوع وايت ليست يا ليست سفيدي در فضاي اينترنت باشد، مخالفيم. اجراي چنين طرح هايي، چنان ضربه اي خواهد زد كه هرگز كمر 

كسب وكارهاي اينترنتي راست نخواهد شد. 
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