
پس از حدود یک هفته ریزش متوالی، شاخص های بورسی در 
نقاط مختلف جهان سرانجام ســبزپوش شدند.شمار قربانیان 
ویروس کرونا از ۱۱۰۰ نفر و شــمار مبتالیان از ۳۰ هزار نفر نیز 
عبور کرده، هر چند ورود جدی بانک مرکزی چین به بازارهای 
مالی این کشــور برای جلوگیری از هرج و مرج بیش تر، موجب 
دلگرمی معامله گران شده است. انتظار می رود که با توجه به تداوم 
تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد چین و تعلیق فعالیت شــرکت 
های خارجی در این کشور، خسارت های اقتصادی ناشی از این 

ویروس بر اقتصاد جهانی کماکان ادامه داشته باشد.
پس از ثبت موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در انگلیس، وزارت 
بهداشت این کشور با صدور بیانیه ای اعالم کرد که ویروس کرونا 
یک تهدید کامال جدی برای سالمت جامعه است. کماکان حدود 
نیمی از اقتصاد چین این هفته نیز به منظور کاســتن از شدت 

شیوع بیماری ویروسی جدید تعطیل خواهند بود.
تحلیل گران گروه مشاورین دی بی اس سنگاپور در یادداشتی 

نوشتند: ایالت هوبی که یکی از کانون های درگیر با ویروس کرونا 
اســت، یکی از اصلی ترین قطب های تولیدی چین به ویژه در 
حوزه فوالد، اتوموبیل و تجهیزات الکترونیکی محسوب می شود 
و بسیاری از اقتصادهای آسیایی بین یک پنجم تا یک سوم کل 
نیازهای وارداتی خود را از چیــن تامین می کنند. با تداوم روند 

موجود شاهد اخالل جدی در زنجیره تامین خواهیم بود.
انتظار می رود رشــد اقتصادی نقاط مختلف به ویژه در شــرق 
آسیا تحت تاثیر این ویروس در سه ماهه نخست امسال کاهش 
یابد. هنگ کنگ، چین، تایلند، مالزی و کــره جنوبی از جمله 
کشورهایی هســتند که احتماال بیشترین آســیب را متحمل 
خواهند شــد.در حوزه جنگ تجاری نیز به دنبــال امضای فاز 
نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختالف گسترده، چین اعالم 
کرده است تعرفه وارداتی خود از محصوالتی به ارزش ۸۵ میلیارد 
دالر از آمریکا را کاهش می دهد. چین همچنین متعهد به افزایش 
واردات خود از آمریکا به میزان ۲۰۰ میلیارد دالر از آمریکا ظرف 

سه سال شده اســت. در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها 
عملکرد خوبی داشــتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" 
بورس توکیو ژاپن با جهش ۰.۶۳ درصدی تا ســطح ۲۳ هزار و 
۸۳۵.۲۱ واحدی باال رفت. شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ 
کنگ ۰.۹۵ درصد صعود کرد و در ســطح ۲۷ هزار و ۸۴۷.۲۶ 
واحد بسته شد.در چین شاخص " شانگ های  کامپوزیت " صعود 
۰.۵۴ درصدی را تجربه کرد و در ســطح ۳۹۷۳.۳۰ واحد بسته 
شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس 
ســیدنی با ۰.۴۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۰۸۸.۲۰ 
واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم 
آسیایی، شــاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود.نعیم اسالم، 
تحلیلگر بازار در موسســه" آوا ترید" گفــت: معامله گران در 
خصوص افزایش شــمار قربانیان و زمان بازگشــت کارگران به 
کار خود نگران هســتند. اکنون ویروس کرونا در صدر توجهات 
قرار دارد. از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه 

دوم خود رســید و به مانند نتایج به دســت آمده در ایالت آیوا، 
حزب دموکرات برنی سندرز و پت بوجیج را نامزدهای برنده در 
انتخابات ایالت نیوهمپشایر معرفی کرده است در حالی که هنوز 
دو نامزد مطرح حزب یعنی جو بایدن و الیزابت وارن نتوانسته اند 
اکثریت آرا را کسب کنند.در اردوگاه جمهوری خوهان، ترامپ 
توانست بیش از ۹۰ درصد آرای جمهوری خواهان را در رقابت با 
دو نفر دیگر به دست آورد و از اکنون باید وی را نامزد اصلی حزب 
جمهوری خواه در انتخابات سراسری ریاست جمهوری در ماه 
نوامبر دانست. با این حال با توجه به وزن بسیار باالی آرای ایالتی 
تگزاس و کالیفرنیا در تعیین نامزد نهایی دو حزب، نگاه ها بیشتر 

معطوف به نتایج این دو ایالت است.
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص مهم بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص "داوجونز ایدانســتریال اوریج" با ۰.۰۱ درصد 
افزایش نسبت به روز قبل و در ســطح ۲۹هزار و ۲۷۶.۳۴ واحد 

بسته شد. شاخص "اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۱۷ درصد افزایش تا 
سطح ۳۳۵۷.۷۵ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" بــا جهش ۰.۱۱ درصدی در 

سطح ۹۶۳۸.۹۴  واحدی بسته شد.
از طرف دیگر اکنون انگلیس به نخستین کشوری تبدیل می شود 
که اتحادیه اروپا را ترک می کند. با وجود گذشت سه سال از زمان 
رای مردم انگلیس به خروج از این اتحادیــه، دو طرف احتماال 
یک دوره گذار یک ساله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار 
نمی رود با توجه بــه در نظر گرفتن دوره گــذار، برگزیت تاثیر 
محسوسی روی متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای اروپایی 
در کوتاه مدت داشته باشد اما پیامدهای این خروج تاریخی به 
تدریج در حال آشکار شدن است. انگلیس اکنون در حال مذاکره 
با اســترالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسا برگزیت است و 
انتظار می رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به 

زودی آغاز شود.

صلح سبز در گزارشــی اعالم کرد آلودگی هوای 
ناشــی از سوزاندن ســوخت های فسیلی هشت 
میلیارد دالر در روز ضرر اقتصادی به همراه دارد.

در گزارش صلح سبز آسیای جنوب شرقی و مرکز 
تحقیقات انرژی و هوای پاک آمده است، این رقم 
معادل حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهانی یا ۲.۹ تریلیون دالر در سال است.چین با 
۹۰۰ میلیارد دالر، آمریکا با ۶۰۰ میلیارد دالر و 
هند با ۱۵۰ میلیارد دالر ضرر در سال، باالترین 
هزینه اقتصادی آلودگــی فزاینده هوا را متحمل 

می شوند.

طبق گزارش صلح سبز، با وجود تالش برخی از 
کشورها و شرکتها برای اســتفاده از منابع انرژی 
تجدیدپذیر و ســوختهای پاکتــر، آلودگی هوا 
همچنان به میلیونها نفر آسیب می زند. سوزاندن 
زغال ســنگ، نفت و گاز باعث ایجاد مشــکالت 
سالمتی شده و هر سال به مرگ زودهنگام ۴.۵ 
میلیون نفر در سراســر جهان منجر می شــود و 
۴۰ هزار کــودک پیش از پنج ســالگی به دلیل 
قرار گرفتن در معرض ذرات غبار کوچکتر از ۲.۵ 

میکرومتر جان خود را از دست می دهند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، صلح سبز در بخش 

دیگری از گــزارش خود چنین نوشــت: حذف 
استفاده از زغال سنگ و زیرســاخت نفت و گاز 
و گذر به انــرژی تجدیدپذیر بــرای اجتناب از 
بدترین پیامدهای تغییرات جوی ضروری است.

موسسه آکســفورد اکونومیکس در گزارشی در 
نوامبر بــرآورد کرده بود در نبــود تالش ها برای 
محدود کــردن انتشــار گازهــای گلخانه ای، 
زمین ممکن است تا ســال ۲۰۵۰ به میزان دو 
درجه سلسیوس گرم تر شــود و تولید ناخالص 
 داخلی جهانــی به میــزان ۲.۵ تــا ۷.۵ درصد 

کاهش پیدا کند.

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران با بیان اینکه 
تاکنون در تهران ۱۶۶هزار نفر جهت برخورداری 
از بیمه سالمت، درخواست ارزیابی وسع کرده اند، 
گفت: از این تعداد پاسخ ۱۳۴هزار نفر داده شده 
اســت و تاکنون ۲۴ هزار نفر در پوشــش بیمه 
اجباری همگانی در اســتان تهران بیمه شده اند. 
دکتر محمد حســینی در خصوص آخرین اخبار 
از پوشش بیمه اجباری همگانی در استان تهران،  
گفت: وضعیــت ارتباطی ما بــا همکاران مان در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتر شده است؛ 
به شکلی که تا ۲۱ بهمن ماه حدود ۱۶۶ هزار نفر 

درخواست آزمون ارزیابی وسع کرده اند که از این 
تعداد پاسخ ۱۳۴هزار نفر داده شده است.

وی با بیان اینکه ارقام یاد شده ما را به درصدهای 
قابل قبولی می رساند، خاطرنشــان کرد: نتایج 
ارزیابی وسع به افراد پیامک شده است و کسانی 
که طبق آزمون ارزیابی وسع در دهک درآمدی 
اول تا سوم قرار گرفته اند، تحت پوشش بیمه ای 
رایگان قرار گرفته یا مســتحق دریافت یارانه و 
پرداخت بخشــی از حق بیمه خود توسط دولت 
شده اند. مدیرکل بیمه سالمت استان تهران در 
خصوص تعداد بیمه شدگان رایگان،  اظهار کرد: با 

توجه به اینکه ساکنین تهران فاقد بیمه را حدود 
۱۰۰ هزار نفر پیش بینی کــرده  بودیم، تاکنون 
۲۴ هزار نفر در پوشش بیمه اجباری همگانی در 

استان تهران بیمه شده اند.
حســینی در خصوص ســایر اهداف ســازمان 
بیمه ســالمت در اســتان تهران، گفت: درحال 
حاضر بر موضــوع پذیرش اســناد کار می کنیم 
و با افزایش تعداد دفاتر پیشــخوان دولت سعی 
می کنیــم که مــردم دسترســی بیشــتری به 
 خدمات داشته باشند که با اســتقبال مردم نیز 

مواجه شده است.

ارزش بیت کوین در معامــالت بیش از پنج درصد 
افزایش یافته است.پس از آن که رئیس بانک مرکزی 
آمریکا از ســرمایه گذاری این بانک روی توســعه 
ارزهای دیجیتالی ســخن گفت، ارزش بیت کوین 
جهش محسوسی را تجربه کرد. با این حال جروم 
پاول گفته اســت که ارزهــای دیجیتالی  در حال 
تبدیل شدن به یک ریسک سیستماتیک برای نظام 

دالری هستند.
آرتور هایز، مدیرعامل موسسه " بیت مکس" گفت: 
شیوع گسترده کرونا در سطح جهان باعث شده است 
که تقاضا برای ارزهای دیجیتالی به ســطح بسیار 
باالیی برسد. اکنون زمان جشن گرفتن بیت کوین 
است و معامله گران می توانند انتظار سود خوبی از 

نوسانات بازار داشته باشند.
از سوی دیگر شماری از قانون گذاران آمریکایی در 
کنگره این کشور با اشاره به پیشرفت سریع چین در 
حوزه ارزهای دیجیتالی از بانک مرکزی خواسته اند 

تا به کار بر روی مطالعات ارزهای دیجیتالی شدت 
بخشد. جروم پاول در واکنش به این انتقادات گفته 
اســت که فدرال رزرو به طور جدی در تالش برای 
پشت سر گذاشتن چین در توسعه ارزهای دیجیتالی 
است. این مواضع پاول که اختالف قابل توجهی با 
اظهارات قبلی وی دارد باعث افزایش تقاضای خرید 
ارزهای دیجیتالی شده است. پیش تر پاول گفته بود 
با توجه به موجود بودن ابزارهای متنوع پرداختی 
در آمریکا، در آینده نزدیک نیازی به توسعه ارزهای 

دیجیتالی وجود ندارد.
بهای بیت کوین پس از آن که در هفته های اخیر تا 
۵۰۰۰ دالر نیز کاهش یافته بود در معامالت امروز 
با ۵.۰۹ درصد افزایش به ۱۰ هزار و ۲۷۲.۱۲  دالر 
رسید تا در یکی از باالترین سطوح سه ماه اخیر قرار 
گیرد. نوسانات شدید بیت کوین باعث شده است که 
بسیاری از افراد نسبت به ورود برای معامله این ارز 
احتیاط کنند؛ چرا که در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر 

۲۰۱۷ ارزش بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش یافت 
اما در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش 
آن ۳۰ درصد کاهش یافت. بیت کوین اکنون حدود 
۱.۵ برابر ارزش ابتدای امســال خود قیمت دارد و 
اختالف نظر بین مســیر قیمت آینــده آن در بین 

تحلیلگران باال است.
عالوه بر بیت کویــن، قیمت بســیاری از ارزهای 
دیجیتالــی دیگر نیز صعودی بود؛ بــه گونه ای که 
اتریوم با ۱۳.۴۶ درصد افزایــش به ۲۵۰.۱۰ دالر، 
الیت کوین با ۵.۶۷ درصد افزایش به ۷۸.۱۵ دالر، 
دش با ۶.۵۹ درصد افزایش بــه ۱۳۳.۳۷ دالر، نئو 
با ۹.۳۲ درصد افزایش به ۱۴.۳۸ دالر، تتا با ۳.۹۵ 
درصد افزایش به ۰.۱۲ دالر، زد کش با ۶.۱۱ درصد 
افزایش بــه ۷۳.۰۹ دالر، دکارد بــا ۵.۵۶ درصد 
افزایش به ۲۱.۸۹ دالر، هایپر کش با ۷.۶۴ درصد 
افزایش بــه ۲.۳۴ دالر و زدکوین بــا ۵.۸۵ درصد 

افزایش به ۸.۲۲ دالر رسید.

با یک جستجوی ســاده در فضای مجازی می توانید 
شاهد فعالیت کانال ها و سایت هایی باشید که مدعی 
یافتن نیمه گمشده  شما در کوتاه ترین مدت هستند. 
بعضی از آنها برای عضویتشان از شما مبالغی هم دریافت 
می کنند و با ثبت اطالعاتی که البته از هیچ طریقی امکان 
صحت یابی آن وجود ندارد، شما را وارد جریانی می کنند 
که ظاهرا مورد تایید دستگاه های قانونی در کشور نیست. 
موضوع همسریابی در فضای مجازی سال هاست که با 
حضور اینترنت در زندگی روزمره مطرح شده است. در 
برخی از بازه های زمانی بحث آن داغ شــده و با ظهور 
آسیب ها و گاهی کالهبرداری ها از این طریق بارها با 
هشدار مسئوالن و البت پلیس نیز همراه بوده است. به 
طوریکه چندی پیش رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
نسبت به کالهبرداری از طریق سایت ها و کانال های 

همسریابی و دوست یابی هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی درباره تداوم فعالیت سایت ها و 
کانال هایی تحت عنوان همسریابی و دوستایابی گفته 

بود که هیچ یک از این سایت ها مجوز ندارند و از این رو 
فعالیت شان غیر قانونی است، اگر کاربری وارد یکی از 
این سایت ها شود، ابتدا از او مشخصات هویتی، ظاهری و 
تصاویرش دریافت می شود و در مرحله بعدی افراد مورد 
نظر را به آنان معرفی می کنند. در برخی از این سایت ها 
حتی مبلغ اندکی نیز از کاربران دریافت می شــود که 
می تواند منجر به کپی اطالعات کارت بانکی نیز بشود. 
در این شــرایط چند اتفاق رخ می دهد، نخست اینکه 
بسیاری از کاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر 
نمی شوند و چه بسا ممکن است حتی جنسیتشان نیز 
متفاوت باشد، از این رو می تواند منجر به جرائم دیگری 
نظیر خفت گیری، سواســتفاده ، اخاذی و ... شود. در 
برخی موارد نیز از مشــخصات هویتی و ظاهری افراد 
سوءاستفاده نیز می شود  و عالوه بر آن موارد مجرمانه 
بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در این 

فضاها رخ دهد.
بر همین اساس محمدمهدی تندگویان، معاون امور 

جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به فعالیت این 
سایت ها و کانال های به جوانان هشدار داد و با بیان اینکه 
هیچکدام از سایت ها، کانال ها یا گروه های همسریابی، 
مجوز رسمی ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای 
این کانال ها و ...هشدار می دهیم که افراد و گروه هایی 
که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج 
موقت می کنند، هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی 
ندارند. وی افزود: ممکن اســت بعضی از این گروه ها 
به برخی از دفاتر مشــاوره مرتبط باشند یا از نهادی 
برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشــند، اما 
به طور ۱۰۰ درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند 
هیچکدام از این افراد مجوز رســمی تایید شــده از 
نهادهای رســمی و دولتی ندارند. در عین حال این 
اقدامات از نظر ما نوعی کالهبرداری هم هست، چراکه 
به جز آسیب های اجتماعی دیگر، برخی از این کانال ها 
و سایت ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد 

دریافت می کنند.

بازگشت بورس های  جهانی به ریل صعودی

24 هزار تهرانی بیمه اجباری سالمت شدند8 میلیارد دالر ضرر روزانه مصرف سوخت های کثیف

هیچ  سایت و کانال همسریابی  مجوز قانونی نداردبیت کوین ۱۰ هزار دالر  را  رد کرد
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صفحه 4

»علی بابا« هک شد

زنگ خطر سرقت
 اطالعات  کاربران

استفاده تبلیغاتی رقبای »علی بابا«
 از ماجرای درز اطالعات این سایت

افت فروش در انتظار »علی بابا«

رانت خواران 
داخلی به دنبال 
ملتهب کردن 
فضای اقتصادی اند

همتی:

 تا سال ۱4۰۰ هر 
خبری درباره استعفای 

رئیس جمهوری  را 
تکذیب  می کنیم
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ربیعی:

سرمقاله

ناتوانی در کنترل 
قیمت خودرو

قیمت خودرو از آن دســته 
مشکالتی اســت که هیچ 
سازمانی حتی شورای رقابت 
نیز قادر به کنترل آن نبوده 
و نیست. دالیل بسیاری عامل باال رفتن و افزایش 
قیمت روزانه خودرو اســت که از نرخ ارز از سال 
گذشــته تا به امروز تاثیرات خــود را در این بازار 
گذاشته است. شرایط اقتصادی همچون افزایش 
قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دالالن در بازار خرید 
و فروش خودرو به نحوی است که نه تنها شورای 
رقابت بلکه هیچ نهاد دیگــری هم قادر به تعیین 

قیمت نیست... 

  امرا... امینی، کارشــناس 
اقتصادی

ادامه  د ر صفحه 2
2

2

تورم  تولیدکننده 
۵۰ درصد شد

 مالیات عایدی  قیمت 
مسکن را کاهش می دهد

فعاالن کارگری به دنبال حذف قراردادهای موقت برای مشاغل مستمر هستند

ساماندهی  قراردادهای موقت کارگری
صفحه3

صفحه3

تشدید  بحران  دارویی
داروخانه ها  و داروسازان  با  کمبود  نقدینگی   روبه رو   هستند

مردم    برای  تأمین   دارو   سردرگم اند

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده 
در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۹۸ نسبت به 
دوره مشابه در ســال قبل به ۵۰ درصد رسید که 
نســبت به همین اطالع در فصل قبل ۹.۹ واحد 
درصد کاهش نشــان می  دهد. شــاخص قیمت 
تولیدکننده در ایران- فصل پاییز ۱۳۹۸ )بر مبنای 
سال پایه ۱۳۹۰( از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شــد. تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل 
کشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل 
پاییز ۱۳۹۸ به ۰.۳- درصد رســید که در مقایسه 
با همین اطــالع در فصل قبــل، ۱.۶ واحد درصد 
کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط 
 به بخش های تولیدی کشاورزی )۴.۵- درصد( و 

صنعت  )۲.۳- درصد( است...

معاون حقوقی ســازمان مالیاتی گفت: الیحه جدید 
مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعــث افزایش قیمت 
مســکن نمی شــود بلکه موجب کاهــش و کنترل 
قیمت خواهد شــد.  محمود علیزاده با اشــاره به ماده 
۴  الیحــه پیشــنهادی وزارت اقتصــاد در خصوص 
مالیــات عایدی امالک گفــت: مکانیزم ایــن ماده به 
 شکلی اســت که با اجرای درســت آن موجب کنترل 
فعالیت های ســوداگری در بازار مسکن خواهد شد و 
بیشتر مشــوق مصرف کنندگان واقعی مسکن است. 
 به گفتــه علیزاده،  این الیحــه در نظــر دارد، در ابتدا 
معافیت های مقرر قانونی را ساماندهی و در مرحله بعد 
تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور 
را کنترل کند، در واقع این الیحه نه تنها باعث افزایش 

قیمت مسکن نمی شود بلکه...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی:
رانت خواران داخلی به دنبال ملتهب 

کردن فضای اقتصادی اند
رئیس بانک مرکزی گفت: ۵۰ درصد توان ما صرف 
خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شــود.

به گزارش ایســنا به نقل از رادیو اقتصاد، عبدالناصر 
همتی افزود: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و 
تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ما درگیر 
عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر 
ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.وی افزود: پر 
واضح است سرچشمه این حرکات منفی خارج از ایران 
است که اجازه نمی دهند تعادل در سیستم اقتصادی 
ایجاد شود.همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله با 
پولشویی و اختالس های داخلی خبر داد و افزود: با 
اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی می شود از رانت 
و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری 
بعمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی یوم 
اهلل ۲۲ بهمن گفت: عشق به سردار شهید سلیمانی 
شوق حضور مردم را در این روز مضاعف کرده و ثابت 
کردند که هنوز هم پای انقالب اسالمی و آرمان های 
خود ایســتاده اند. رئیس بانک مرکزی گفت: ما با 
آگاهی از فشارهای اقتصادی مردم طی تالش های 
شبانه روزی سعی داریم اقتصاد را به سوی بهبود و 
کاهش وابستگی به نفت پیش ببریم. وی از روند رو 
به مثبت اقتصاد با استناد بر متغیرها و شاخص های 
کالن اقتصاد خبر داد و افزود: با تکیه بر اقتصاد داخلی و 
رهنمود های مقام معظم رهبری شاهد روند رو به رشد 

و تسلط بر اقتصاد کشور هستیم.

تالش برای ارتقــای کیفیت و 
افزایش تولیــد، کوچک ترین 

وظیفه خودروسازان است 
گروه خودروسازی ســایپا که از ابتدای سال جاری 
افزایــش تولید و تســریع در تحویــل خودروهای 
مشتریان را در دستور کار خود قرار داده بود، موفق 
شد ۴۰۰هزارمین محصول خود در سال ۹۸ را تحویل 
مشتری دهد. به گزارش کســب و کار نیوز به نقل از 
ســایپانیوز؛  مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 
حاشیه مراسم تحویل ۴۰۰هزارمین محصول سایپا 
در ســال ۹۸ گفت: امروز توانستیم با تالش و همت 
مجموعه همکارانم در گروه ســایپا، ۴۰۰هزارمین 
خودرو را تحویل مشــتری دهیم که این امر نشان 
می دهد ادعای عدم تحویل یا تحویل قطره چکانی 
خودرو توسط خودروسازان به بازار نادرست، ناآگاهانه 
و کذب است.  ســلیمانی در ادامه با اشاره به فراهم 
آمدن امکان تولید حدود ۳هزار دستگاه از محصوالت 
خانواده رنــو در پارس خودرو افــزود: ترخیص این 
قطعات از گمرک کــه از دوران قبل از تحریم مانده 
بود با تــالش  و پیگیری فراوان صــورت گرفت و با 
همکاری برخی قطعه ســازان داخلی، پارس خودرو 
تولید تعداد محدودی از محصوالت رنو را آغاز کرد 
تا پس از تولید، براســاس عدالــت، رعایت حق هر 
مشــتری و اولویِت ثبت نام در اختیار مشتریان قرار 
گیرد.  مدیرعامل گروه سایپا اظهار کرد: برای تامین 
انتظارات هموطنان و ایجاد تنوع در سبد محصوالت، 
با برگزاری گردهمائی زنجیره تامین، هماهنگی های 
الزم برای آغاز تولید انبوه نخستین محصول پلتفرم 
SP1۰۰ ســایپا را فراهم آورده ایم تا از سال آینده 
وارد بازار شــود.  سیدجواد ســلیمانی با بیان اینکه 
صنعت خودروســازی در برخی مقاطع زمانی دچار 
کاستی ها و اشتباهاتی در انتخاب مسیر درست بوده 
وگرنه می توانست شرایط بهتری نسبت به وضعیت 
فعلی داشته باشد، افزود: عالوه بر برخی تصمیمات 
غیرصحیح که در درون صنعت اتخاذ شــده، نگاه و 
رویکرد بیرونی به این صنعت نیز صحیح نبوده و این 
صنعت قربانی نگاه های مغرضانه، غیرکارشناســی 
و غیراقتصادی شده است.  ســلیمانی افزود: آنچه 
صنعت خودرو بیش از هر چیز دیگری در حال و آینده 
به آن نیازمند است، اجرای صحیح و سریع سیاست ها 
و برنامه های اصالحــی در درون صنعت و حمایت 
هوشمندانه از ســوی نهادها و دستگاه های مرتبط 
بیرونی است که می تواند روند رو به توسعه را در این 
حوزه تداوم بخشد.  وی افزود: در شرایطی که صنعت 
خودرو سخت ترین دوران خود از نظر محدودیت های 
بین المللی را تجربه می کند، می توان این تهدیدها 
را به فرصت تبدیل کــرد و رویکردهای اصالحی در 
صنعت خودرو را به گونه ای بنیان نهاد که با هر تهدید 
و تنگنای دیگری دچار بحران نشود.  مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در ادامه گفت: مردم شریف ایران 
شایسته خودروهای بهتری از نظر کیفیت و امکانات 
هستند و تالش برای ارتقاء کیفیت و افزایش تیراژ 
تولید کوچکترین وظیفه ای است که می توان برای 

خودروسازان متصور بود.  

خبر

ويژه

معــاون حقوقی ســازمان 
مالیاتی گفت: الیحه جدید 
مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها 
باعث افزایش قیمت مسکن 
نمی شود بلکه موجب کاهش 

و کنترل قیمت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، محمود علیزاده با اشاره به ماده ۴  الیحه 
پیشــنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی 
امالک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای 
درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار 
مسکن خواهد شد و بیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی 
مسکن است. به گفته علیزاده،  این الیحه در نظر دارد، در 
ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله 
بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد 
کشور را کنترل نماید، در واقع این الیحه نه تنها باعث 
افزایش قیمت مسکن نمی شود بلکه موجب کاهش و 

کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این الیحه 

ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد  ملکی چه 
در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام 
سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت 

ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به 
خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور ۲۵ درصد 

می باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام 
به خرید می کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش 
می نمایند می بایست ۲۵ درصد از سود حاصل از فروش 
مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تأکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای 
مصرف خود خریداری می کنند به ازای هر سال دو درصد 
نسبت به نرخ ۲۵ درصد شامل تخفیف خواهد بود. معاون 
حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد 
داشت تا سقفی که از 1۰ درصد کمتر نشود، درواقع این 
موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای 
کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار 
مسکن است.وی همچنین با اشاره به اینکه، الیحه اصالح 
برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد 
نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از 
بندهای این الیحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 1۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است.علیزاده گفت: در 
حال حاضر این الیحه در دولت بررسی می شود و بعد از 
آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصالحات مد 
نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی 

کشور ابالغ خواهد شد.

تشریح سازوکار تنظیم بازار امالک با الیحه جدید وزارت اقتصاد

 مالیات عایدی  قیمت مسکن را کاهش می دهد

سخنگوی دولت:
 تا سال۱۴۰۰هر خبری درباره استعفای 

رئیس جمهور را تکذیب می کنیم
ســخنگوی دولت گفت: تا سال1۴۰۰هر خبری 
درباره استعفا ی رئیس جمهور را تکذیب میکنیم.

به گــزارش ایســنا، علــی ربیعی در حاشــیه 
جلســه هیات دولت درباره شــایعه اســتعفای 
رئیس جمهوراظهــار کرد: قبال نوشــته ام که تا 
1۲مرداد1۴۰۰ دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو 
به جلو هم دارد. ازین پس هم هر شایعه ای درباره 
اســتعفای رئیس جمهور را پیشــاپیش تکذیب 
می کنیم. وی درباره اظهارات رئیس جمهور درباره 
جمهوریت در روز ۲۲ بهمن خاطرنشان کرد: ما 
که جمهوریت نو نداریم. مــا همان جمهوریتی 
می خواهیم که امام خمینی)ره( درباره آن گفتند، 
نه یک کلمه بیشــتر و نه یک کلمه کمتر؛ یعنی 
جمهوریتی که اساس آن رای آزادانه مردم باشد. 
هرجا که صندوق ها پایه های تغییر باشند، ثبات 
ایجاد می شــود. نظام ما هم صندوق محور بوده  و 
ما باید به صندوق ها وفادار باشیم، زیرا صندوق ها، 
ثبات و پیشرفت کشور را تامین می کنند. در هر 
جامعه ای مردم از صندوق ناامید شوند، آن جامعه 
روی خوش نمی بیند. خود انقالب ما یک انتخاب 
مردم بود و چهل سال نظام ما مبتنی بر صندوق رای 
بوده است.ربیعی در ادامه درباره مصوبات جلسه 
امروز )چهارشنبه(هیات دولت تصریح کرد: ابتدای 
جلســه هیات دولت بحث راهپیمایی ۲۲ بهمن 
مطرح شد. با وجود سرمای هوا، مردم با حضورشان، 
ایران را گرم کردند که ایــن حضور مورد تقدیر و 
تشــکر هیات دولت قرار گرفت. این راهپیمایی 
امســال برای همه ما اهمیت زیادی داشت، زیرا 
با وجود همه مشکالت ناشی از تحریم ها و جنگ 
اقتصادی، مردم در صحنه بوده و بر اصول اساسی 
خود هم نظر هستند و این برای دولت مغتنم است. 
مردم با همه انتقادهایی که دارند، از همه گرایش ها 
در این راهپیمایی شرکت کردند.سخنگوی دولت 
با اشاره به پیگیری مشکالت مربوط به بارش برف 
در کشور در  هیات دولت، خاطرنشان کرد: تالش 
زیادی شد که راه های اصلی باز شود که هنوز هم 
مشکل وجود دارد، ولی بیشــتر راه های اصلی باز 
شده است. گاز در روستاها قطع نشده است. اعتبار 
برای حل مشکل قطعی برق تامین انجام و نیرو به 
مناطقی که برق قطع شده اســت، اعزام شد. این 
مشکل در حال رفع شدن است.  توصیه می شود 
که مردم مســافرت غیرضروری را انجام ندهند و 
به توصیه ها و اخطارهای پلیــس راه عمل کنند.
به گفته وی، پیش بینی بارش هــای بهاره هم در 
دولت بررسی شــده و رئیس جمهور تاکید کرد 
که مشکالت احتمالی پیش بینی شود. وزیر نیرو 
هم اقداماتی در مورد مدیریت منابع آبی سدهای 
کشور انجام داده است تا غافل گیر نشویم.ربیعی 
همچنین گفت: مصوبه ای از قبل وجود داشــت 
که  صندوق توســعه ملی مکلف بود، 1۵ درصد 
منابع به ایثارگران اختصاص دهد که این مصوبه 
ابهام داشــت که امروز تصمیمی خوبی براساس 
پیشنهاد بنیاد شهید گرفته شد  که شرکت هایی 
که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به ایثارگران است، 
می توانند مشمول این مصوبه شوند به شرطی که 
تا پایان دوره بازپرداخت، سهم ایثارگران کمتر از 
۵۰ درصد نباشد. تصمیمی هم درباره افزایش سی 
درصدی فوق العاده جذب کارکنان ثابت و رسمی 
شهرداری  گرفته شد. همچنین اساسنامه جامعه 
مشاوران رسمی مالیاتی هم اصالح شد و رشته های 
حسابداری و حسابرسی هم به آن اضافه شدند و 
پروانه کار حرفه ای هم برای آنها صادر می شود و 
پیش بینی می شود بین پنجاه تا صدهزار نفر در این 

رشته ها بازار کار جدیدی پیدا کنند.

آخریــن خبرهــا از معامالت 
عملیات بازار باز

در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، 
یک بانک ســفارش های فروش قطعی اوراق بهادار 
دولتی خود را در روز دوشــنبه مورخ ۲1 بهمن ماه 
و در حجم محدود از طریق ســامانه بازار بین بانکی 
به بانک مرکزی ارســال کرد.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرد که معامالت مربوط به حراج امروز 
)چهارشنبه( انجام شد که تسویه ریالی معامالت قبل 
از پایان ساعت کار بازار بین بانکی ریالی صورت خواهد 
گرفت.طبق این گزارش، بانک مرکزی در نظر دارد روز 
چهارشنبه )۳۰ بهمن( در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مورد نیاز بازار بین  بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز 
را اجرا کند.موضع بانک مرکزی )خرید یا فروش اوراق 
بدهی دولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی 
در بــازار بین بانکی و با هدف کاهش نوســانات نرخ 
بازار بین بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه )۲۸ 
بهمن( از طریق اطالعیه در ســامانه بازار بین بانکی 

اعالم خواهد شد.  

اخبار
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طرح قرعه کشی در سیستم ثبت نام خودرو چند روزی 
است که در محافل خبری سر و صدای زیادی به پا کرده 
است. بعضی از کارشناسان با این طرح مخالفت می کند 
و بعضی آن را مسکنی کوتاه مدت برای جلوگیری از 
افزایش زاویه شــیب رو به باال قیمت خودرو در بازار 

می دانند.
به گزارش عصر ایران، وزارت صنعت در یک و نیم سال 
گذشــته تالش هایی برای کنترل قیمت خودرو  از 
افزایش فیلترهای مسیر ثبت نام برای متقاضایان خرید 

خودرو  تا صحبت از مالیات های سنگین برای دالالن را 
به عنوان کارهایی که می تواند قیمت های را کنترل کند 
داشته است ولی هنوز تالطم های بازار نیاز به کنترل 
دارد.اما قرعه کشــی بین ثبت نام کنندگان متقاضی 
خرید خودرو آخرین راهکاری است که تا به امروز برای 
کنترل بازار و کوتاه کردن دســت دالالن از تولیدات 
صنعت خودرو مطرح شده است. روشی که البته در دهه 
۶۰ نیز همزمان با افزایش تقاضا بیش از توان تولید، مورد 
استفاده قرار گرفت.شهرام آزادی کارشناس صنعت 

خودرو در این خصوص می گوید: روش قرعه کشی می 
تواند انگیزه دالالن را برای ثبت نام خودرو کاهش دهد. 
زیرا دیگر صرفا ثبت نام مالک مالکیت نیست و باید 

خوش شانس باشند تا قرعه به نام آنها بیفتد.
این کارشناس ادامه داد: استفاده از روش قرعه کشی می 
تواند یک ُمسکن مقطعی برای بازار باشد اما به به شرط 
این که همه متقاضیان بتوانند ثبت نام کنند و مشکالت 
سایت های ثبت نام بر طرف شود.آزادی افزود: امروز 
تقاضای خرید خودرو بیــش از واقعیت نیاز جامعه به 

خودرو است و برای کنترل این تقاضا باید روش های 
مختلف را به کارگیری کنیم که البته مسائل مطرح 
شــده در خصوص طرح قرعه کشی بسیار کلی است 
و باید جزئیات این طرح اعالم شــود تا بتوان در مورد 
آن نظرات کارشناسی را شنید.این کارشناس در پایان 
ضمن اشاره به تقویت زیرساخت ها در ثبت نام خودرو 
گفت: به هر حال هر کسی حق دارد که خودرو ثبت نام 
کند و به همین دلیل باید سرعت قرعه کشی و البته 

صحت و امنیت آن هم تضمین شود

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که اینستکس نماد ناکامی 
اروپا در استقالل یافتن از آمریکا است.به گزارش ایسنا، نشریه 
نیویورک تایمز با اشاره به یک سالگی اینستکس نوشت: در 
ابتدا قرار بود اینستکس ابزاری برای کسب استقالل راهبردی 
اروپا از آمریکا باشد اما در نهایت تنها این مساله به اثبات رسید 
که اروپا چقدر فاصله تا تحقق این هدف دارد. اینستکس در 
ژانویه ۲۰1۹ توسط آلمان، انگلیس و فرانسه برای فراهم کردن 
امکان تجارت با ایران با توجه به تحریــم های آمریکا ایجاد 
شد.قرار بود ابتدا اینســتکس امکان پرداخت مستقیم وجه 
بدون استفاده از نظام مالی آمریکا را برای شرکت های ایرانی و 
اروپایی فراهم کند و به منظور جلوگیری از آثار تحریمی پولی 
به شکل مستقیم در این سیستم رد و بدل نمی شد. اگر چه این 
ایده روی کاغذ ممکن بود اما در عالم واقع کار ســختی برای 
تحقق این ایده وجود داشت.در مقایسه با بیانیه آتشین وزرای 
خارجه اروپایی در هنگام آغاز به کار اینستکس در سال قبل، 
امروز بیاینه مقامات وزارت خارجه آلمان در تغییری آشکارا 
سخن از وجود تنها یک تراکنش در مرحله پردازش در ساز و 
کار اینستکس می گوید که ارزش آن نیز تنها چیزی کمتر از 
یک میلیون یورو است. هم چنین آمریکایی ها خواستار شفافیت 

کامل همین معامله و تطابق کامل آن با نظام تحریمی خود 
هستند. این تراکنش که اولین تراکنش اینستکس نیز محسوب 
می شود یک محموله پزشکی تولید شده توسط یک شرکت 
آلمانی است.به گفته نیویورک تایمز، هنوز نام شرکت آلمانی و 
هم چنین بانک های عامل انجام این تراکنش اعالم نشده است 
و وارداتی از ایران که به جای پول آن این محموله به ایران صادر 
شود نیز اعالم نشده اســت.از زمان خروج آمریکا از برجام در 
اردیبهشت ۹۷، کشورهای اروپایی از دادن پاسخ متناسب به 
این اقدام یکجانبه ناکام بوده اند. توافق هسته ای سال ۲۰1۵که 
بین ایران، اتحادیه اروپا و پنج کشــور عضو شورای امنیت به 
عالوه آلمان امضا شد قرار بود تا جلوی توسعه برنامه هسته ای 
ایران در ازای برداشته شدن تحریم های اقتصادی را بگیرد. سه 
سال بعد دولت ترامپ از توافق خارج شد و نه تنها تحریم های 
قبلی بلکه تحریم های گسترده تری را نیز بر ضد ایران وضع 
کرد.نیویورک تایمز خروج از برجام را تغییری بزرگ در سیاست 
خارجی آمریکا می داند که در آن به جای سیاســت چماق و 
هویج و همکاری نزدیک با متحــدان اروپایی، دولت ترامپ 
رویکرد فشار حداکثری را برگزید که در آن الزم بود با اروپا به 
عنوان بخشی از مشکل برخورد شود. از زمان خروج یکجانبه 

آمریکا از برجام، امضا کنندگان اروپایی با اعالم مخالفت خود 
به دنبال راهی برای تجرات با ایران رفتند اما اروپا برای تحقق 
وعده خود به ایران با شرایط سختی مواجه شد.دیوید جلیلوند، 
کارشناس سیاست خارجی در مســائل خاورمیانه و مشاور 
اقتصادی گفت: پیامدهای سنگین تحریم های ثانویه آمریکا و 
توانایی این کشور با کنترل بازارهای مالی جهان با استفاده از 
دالر بدان معناست که شرکت ها باید به نوعی رابطه خود را با 
آمریکا حفظ کنند. حتی اگر شرکتی در آمریکا فعالیتی نداشته 
باشد، یکی از بانک های طرف حساب آن یا یکی از شرکت های 
بیمه گر آن با آمریکا در ارتباط هستند و در نتیجه وقتی آمریکا 
دست به اعمال تحریمی می زند حتی فعالیت شرکت هایی که 

در بازار این کشور حضور ندارند نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
پیش تر استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرده 
بود که با رئیس اینستکس در خصوص تجارت با ایران مکاتبه 
کرده و به کشورهای اروپایی در خصوص عواقب جدی نادیده 
گرفتن تحریم های ایران هشدار داده است.به گفته این مسئول 
آمریکایی، استفاده از اینستکس تنها با رعایت نظام تحریمی 
آمریکا بدون مشکل خواهد بود.در حال حاضر اینستکس در 
ساختمان وزارت دارایی فرانسه در شهر پاریس مستقر است و 
ریاست آن را یک فرد آلمانی بر عهده دارد. انگلیس نیز سهامدار 
این ساز و کار است و برخی از کشورهای اروپایی برای پیوستن 

به آن ابراز تمایل کرده اند.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار 
فصل منتهی به فصل پاییز ۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال 
قبل به ۵۰ درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل 
قبل ۹.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. به گزارش مهر، 
شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل پاییز 1۳۹۸ )بر 
مبنای سال پایه 1۳۹۰( از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( در فصل پاییز 1۳۹۸ به ۰.۳- درصد 
رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل، 1.۶ واحد 

درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط 
به بخش های تولیدی کشاورزی )۴.۵- درصد( و صنعت 
)۲.۳- درصد( می باشد. بیش ترین تورم فصلی تولیدکننده 
نیز به ترتیب مربوط به بخش های معــدن )۶.۵ درصد( و 

خدمات ۶.۲ درصد است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 

به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
پاییــز 1۳۹۸ به ۲۵, ۶ درصد رســید که در مقایســه با 
همین اطالع در فصــل قبل ۲۳.۸ واحــد درصد کاهش 
داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل 
کشور، در فصل پاییز 1۳۹۸ نســبت به فصل پاییز سال 
1۳۹۷، ۲۵.۶ درصــد افزایــش دارد. در میان بخش های 
مختلــف تولیدی کمترین نــرخ مربوط بــه بخش برق 

 )1۰.۹ درصد( و بیش ترین نــرخ مربوط به یخش معدن
 )۳۷.۶ درصد( است.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار 
فصل منتهی به فصل پاییز 1۳۹۸ نسبت به دوره مشابه در 
سال قبل به ۵۰.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطالع در 
فصل قبل ۹.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. در فصل 
مورد بررسی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کشور، 
کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش برق )۲.۳- درصد( و 
بیش ترین آن مربوط به بخش صنعت )۶1.۵ درصد( است.

معامالت روز چهارشنبه در بازار سرمایه در حالی به 
پایان رسید که شــاخص کل این بازار بر خالف روز 
دوشــنبه که روندی نزولی را در پیش گرفته بود باز 

هم صعودی شد و 11 هزار و ۹۲۷ واحد رشد کرد.
به گزارش ایســنا، با صعود بیش از 11 هزار واحدی 
شاخص، شاخص کل بورس به رقم ۴۵۹ هزار و ۷۹ 
واحد رســید و شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
۳۶۰۳ واحد صعود رقم 1۴۸ هــزار و ۹۳۰ واحد را 
ثبت کرد. معامله گران بورس ۷۲۵ هزار معامله انجام 
دادند که ۳۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال تومان ارزش 

داشت که نسبت به روز دوشنبه کاهشی بود. معدنی 
و صنعتی گل گهر، مخابرات ایران، پتروشیمی پارس، 
ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، 
ســرمایه گذاری غدیر و بانک ملت نمادهایی بودند 
که نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر 
بورس گذاشتند و بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایران، سایپاف ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان و 
پاالیش نفت تهران بیست نمادهای پربیننده امروز 

بازار را تشکیل دادند.

فرابورس هم رشد کرد
شــاخص کل فرابورس نیز با 1۵۵ واحد رشــد در 
رقم ۵۸1۵ واحد ایســتاد و معامله گــران این بازار 
۳۹۳ هزار معامله به ثبت رســاندند کــه 1۸ هزار و 
1۴۰ میلیارد ریال ارزش داشــت اما نسبت به روز 
دوشــنبه کاهشــی بود. در فرابورس، سنگ آهن 

گهرزمین، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
زاگــرس، هلدینگ صنایــع معدنــی خاورمیانه، 
فرابــورس ایران، و پتروشــیمی مارون نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط 
تولید نیروی بــرق دماوند بیشــترین تاثیر منفی 
را داشــت. همچنین ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
گروه صنایع کاغذ پــارس، گروه ســرمایه گذاری 
میــراث فرهنگی، فرابــورس ایران، توســعه مولد 
 نیروگاهی جهرم، زرین آســی و بیمه دی نمادهای 

پربیننده فرابورس بودند.

استفاده از روش قرعه کشی در ثبت نام خودر  و   یک ُمسکن کوتاه مدت است

جزئیات اولین تراکنش در حال انجام اینستکس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه از مرز ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد
تهران- ایرنا-  قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه با رشد حدود ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز معامالتی گذشته به بهای پنج میلیون و ۱۱۰ هزار تومان فروخته شد. قیمت 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد تهران پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. عالوه براین هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۵۲۰ هزار تومان و هر مثقال طال نیز دو میلیون و ۲۵۵ هزار تومان به فروش 

رسید. اونس نیز به بهای یک هزار و ۵۶۵ دالر معامله شد. مهم ترین عامل رشد قیمت طال و سکه در روزهای گذشته، افزایش قیمت دالر در بازار آزاد ارزیابی شده است.

در چهار فصل منتهی به پاییز 98

تورم تولیدکننده ۵۰ درصد  شد

بورس به اوج   برگشت

ادامه سرمقاله

  امرا... امینی، کارشناس اقتصادی
بازار خودرو دچار چالش های بسیار جدی شده است 
و مصرف کننده حتی قادر نیســت تصمیمی برای 
پیش خرید خودرو بگیرد. پیش خریدها با شــیوه 
 های عجیبی در کسری از ثانیه پر می شود و دست 
مصرف کننده واقعی از این خودروها کوتاه می ماند. 
سازوکار کنترل بازار خودرو دیگر جوابگوی وضعیت 

فعلی حاکم بر این بازار نبوده و مسئوالن و متولیان 
صنعت خودرو باید سیاســت های جدیدی را برای 

کنترل قیمت در این بازار پیاده کنند. 
واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار 
داریم، نقدینگی زیاد اســت و برخی افراد خصوصا 
دالالن به راحتی قیمت های تعیین شده در بازار آزاد 
خودرو را می پردازند و از این رو موجب افزایش کاذب 

قیمت ها می شوند.  حضور دالالن در بازارهای خودرو 
روند خرید و فروش را تحت تاثیر قرار داده و این افراد 
سلطه کامل در بازار دارند. برنامه ریزی برای کاهش 
و افزایش قیمت خودرو و پیش فروش ها در دستان 
این افراد اســت و مدت هاست دیگر مصرف کننده 
واقعی نمی تواند خودرو را با قیمت واقعی خریداری 
کند. اما  خودروسازان می توانند با مدیریت صحیح، 

بررسی بازار و بر اســاس واقعیات اقدام به افزایش 
قیمت محصوالت خود کنند به نحوی که در حق قشر 
ضعیف جامعه اجحاف نشود. اکنون خودرو در کشور 
یک صنعت انحصاری است و خودروسازان با وجود 
آنکه نتوانسته اند به طور کامل قطعات مورد نیاز خود 
را داخلی سازی کنند هر روز بر حجم مشکالت آنان 

افزوده شده است.

ناتوانی در کنترل قیمت خودرو
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نوســانات ارزی در کشور 
طی چند ماه گذشته باعث 
شــده تا کمبــود دارو در 
داروخانه ها به ویژه داروهای 
بیماری های خاص به یک 
معضل اساسی در نظام سالمت تبدیل شود. فعاالن 
این حوزه، مشــکالت کنونی صنعت داروسازی را 
بیشتر ناشی از موانع داخلی می دانند. فعاالن صنعت 
داروسازی از ابتدای ســال جاری به دلیل نوسانات 
نرخ ارز و تحریم های آمریکا، دچار مشکالت زیادی 
در تأمیــن داروهای مورد نیــاز مصرفی بخصوص 
داروهای بیماران خاص و وارداتی شده اند. به گفته 
فعاالن صنعت داروســازی، آن هــا در حال حاضر 
برای تأمین ارز جهت تهیه مواد اولیه داروسازی و 
ملزومات موردنیاز خطوط تولید بسیار دچار چالش 
هســتند و به دلیل تعویق در نقــل و انتقاالت، در 
برخی مواقع ارز موردنیاز به دست عرضه کنندگان 

نمی رسد یا در بانک ها بلوکه می شود.

وزارت بهداشت بحران کمبود دارو در 
کشور را رد می کند

در حالی که وزارت بهداشــت درمــان و آموزش 
پزشکی بحران کمبود دارو در کشور را رد می کند؛ 
فراکســیون غذا و داروی مجلس ضمن نادرست 

دانســتن این موضوع اعالم کرده است که ایران با 
کمبود دارو مواجه است. همایون هاشمی،  رئیس 
فراکسیون غذا و داروی مجلس در این رابطه گفت: 
این که برخی مســئوالن وزارت بهداشــت اعالم 
می کنند کمبود دارو نداریم، درســت نیست وی 
افزود: با کمبود ۲۰ قلم دارو در کشور روبرو هستیم 

و البته در شرایط تحریمی سختی نیز قرار داریم.
این در حالی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی،  ضمــن تاکید بر عدم 
کمبود دارو در ایران اظهار کرده بود وضعیت کشور 
در این زمینه »نه از پارسال، بلکه از خیلی از سال ها 
بهتر است. رئیس فراکسیون غذا و دارو ضمن رد این 

اظهارات به اقدام »شرکت های فوریتی و تامین مواد 
اولیه« وزارت بهداشت اشاره کرد و »اعالم فوریت« 
در این حوزه را بــه معنای کمبود دارو دانســت. 
هاشمی همچنین ضمن تایید مشکل در تامین مواد 
اولیه بر اقدام وزارت بهداشــت برای تهیه و توزیع 
»داروهای خاص و شــیمی درمانی« تاکید کرد و 
خواستار اقدام برای مقابله با ایجاد »سردرگمی« 

برای مردم در این زمینه شد.
اما فعال حــوزه بازرگانــی دارو و نایب رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و امارات در این باره توضیح 
داد: داروخانه هــای و شــرکت های دارویی زودتر 
از وزارت خانه کمبود ارو را متوجه می شــوند پس 

می توانند بهتر عمل کنند، اما اگر وزارت بهداشت 
خودش در این زمینه ورود کند مانند مسکنی است 
که تنها یک مدت جواب می دهــد و عالج واقعی 
نیست. عرفان شاکری درباره کمبود های دارویی 
در این روز ها گفت: در حــوزه دارو اول از همه باید 
تحریم را بررســی کنیم و باید ببینیم تحریم چه 
آثاری را بر روی دارو و سیستم توزیع کشور داشته 
اســت، بحث کمبود دارو در برخی موارد در کشور 

درست است.
صرف نظر از واردکنندگان و شــرکت های پخش، 
تولیدکنندگان دارو هم چندان وضعیت مناسبی 
ندارند. در حال حاضر بر اســاس آنچه فعاالن این 
عرصه ادعا می کنند، هزینه های صنعت داروسازی 
۳ برابر شــده و تولیدکنندگان روزبــه روز دارند 
از جیــب می خورند و بــا ادامه ایــن روند صنعت 
داروســازی به ســمت نابودی مــی رود؛ صنعت 
داروســازی توان تأمین داروی موردنیاز کشور را 

دارد، به شرطی که حمایت شود.
البته نظام قیمت گذاری از مهم ترین چالش هایی 
است که تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است و 
بی تدبیری و اقدامات نسنجیده و ناپخته دولت در 
صنعت داروســازی مورد انتقاد بسیاری از فعاالن 
صنعت داروسازی است. فعاالن صنعت داروسازی 
معتقدند نظام قیمت گذاری در صنعت داروسازی 
در اختیار خریدار اصلی دارو، یعنی دولت اســت و 
همین امر باعث شــده تا اجازه افزایش قیمت به 

تولیدکنندگان داده نشود.

مردم    برای  تأمین   دارو   سردرگم اند

تشدید  بحران  دارویی
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به قاچاق 
میزان قابل توجهی دام از مرز بانه، بازار گوشت قرمز دچار 
التهاب شده است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی کشور از نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار 
خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 
۱۰ درصد ســود، ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان به مصرف کننده 
عرضه می شود. وی با اشــاره به اینکه بازار گوشت قرمز 
مجدد متشنج شده است، افزود: در هفته گذشته قیمت 
گوشت گوساله و در این هفته گوشت گوسفندی با افزایش 
قیمت در بازار روبرو شــده اســت. ملکی درباره آخرین 
وضعیت قاچاق دام بیان کرد: بنابر آخرین آمار و اطالعات 
موثق، قاچاق دام از مرز بانه به میــزان قابل توجهی در 
حال خروج اســت که همین موضوع اثر خود را در بازار 
نشان داده و موجب شده قیمت گوشت ۲ تا ۳ هزار تومان 
باالتر رود.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۳ 
هزار تومانی قیمت دام  در بازار خبر داد و گفت: در حال 
حاضر هر کیلو دام با نرخ ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان در میادین 

عرضه می شود. وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام 
زنده وجود ندارد، اظهار کرد: با وجود رکود حاکم بر بازار 
گوشت، اما خروج دام از مرز بانه موجب شده تا دامداران 
تمایل بیشتری به عرضه دام آن سوی مرز ها داشته باشند 
که با استمرار این روند شاهد افزایش مجدد قیمت گوشت 

در ابتدای ماه و ایام پایانی سال خواهیم بود.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی تنها راه حل کنترل 
قیمت گوشت در ایام پایانی سال را جلوگیری از خروج دام 
از مرز های کشور اعالم کرد و گفت: بنابر اطالعات رسیده 
میزان خروج دام از مرز های کشور چشمگیر است، از این 
رو دامداران به دنبال فرصتی هستند تا دام خود را با قیمت 
مناسب آن سوی مرز ها به فروش رسانند، از مسئوالن امر 
انتظار می رود با اعمال نظارت دقیق از التهاب قیمت در 
بازار بکاهند. ملکی در پایان درباره آخرین وضعیت خرید 
تضمینی گوشــت تصریح کــرد: از زمانیکه بحث خرید 
تضمینی پیش آمد، انگیزه دامداران برای نگه داری دام و 
فروش با قیمت باالتر افزایش یافت و تاکنون مقداری دام 

از دامداران خریداری شده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیــاه گفت: باتوجه 
به نزدیک شــدن به روز مادر، افزایش ۵۰ درصدی را در 
بازار گل خواهیم داشــت.اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه 
فروشندگان گل و گیاه تهران درباره وضعیت قیمت گل 
در آستانه فرار رســیدن روز مادر اظهار کرد: با توجه به 
نزدیک شدن به روز مادر، افزایش ۵۰ درصدی را در بازار 

گل خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در ادامه از 
قیمت گل های پرمصرف در بازار خبر داد و تصریح کرد: 
انواع رز )هلندی و..( از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، گل داوودی 
دســته ای ۲۰ هزار تومان، گل میخک ۲۰ هزار تومان، 

گل آلستومریا شاخه ای ۶ هزار تومان، گل مریم ۱۵ هزار 
تومان، گل لیلیوم ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان، شب بو )درجه ۱ و 

۲( ۸ تا ۱۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
شاهرخی در پاسخ به این پرسش که متعلقات گل هم در 
این روز افزایش قیمت خواهد داشت یا خیر؟، اظهار کرد: 
بله، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در بازار خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به 
اینکه این افزایش قیمت بعد از روز مادر به قیمت قبل خود 
برمی گردد، تصریح کرد: علت این افزایش قیمت فضای 
مجازی اســت، چرا که قیمت ها در این فضا چند برابر به 

مشتری اعالم می شود.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه 
شناسه کاال، ابزار مناسبی برای مبارزه با قاچاق کفش 
محسوب می شود، گفت: بخش زیادی از کفش قاچاق، 
از طریق مناطق آزاد و به روش های گوناگونی مثل کاالی 
همراه مسافر و ته لنجی وارد کشور می شود.علی لشکری 
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش درباره ضرورت 
اجرایی شدن طرح شناسه کاال در صنعت کفش عنوان 
کرد: طرح شناسه دار کردن کفش، یک ابزار عالی برای 
مبارزه با قاچاق این کاال محسوب می شود اما بدیهی 
اســت که این طرح باید با مالحظات خاصی اجرایی 
شود. وی افزود: در گام اول طرح شناسه کاال، ابتدا باید از 
کفش های وارداتی آغاز کرد و در گام های بعدی به سراغ 
محصوالت برند و سایر تولیدات داخلی رفت، همچنین 
در اجرای این طرح بایســتی اولویت  بندی قیمتی به 

عنوان یک مؤلفه مهم در نظر گرفته شود.
این فعال صنعت کفش، ۲ پیش نیاز مهم برای اجرای 
شناسه کاال را برشمرد و عنوان کرد: اوال؛ ضروری است 
که کفش های گران قیمت همچــون ایمنی، چرمی 
و سازمانی در اولویت شناســه دار کردن قرار گرفته و 
کفش های با ارزش پایین تــر مثل چکمه و صندل در 
اولویت بعدی قرار گیرد. وی ادامه داد: فرهنگســازی 
الزم و آموزش به اتحادیــه و اصناف مرتبط با صنعت 
کفش بایستی از طریق رسانه های جمعی صورت گیرد 
تا کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کفش با مزایا و 

چگونگی اجرای طرح شناسه کاال آشنا شوند.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با تأکید بر اینکه 

تولیدکنندگان موظفند در فرآیند شناسه کاال حداکثر 
همکاری را با دستگاه های ذیربط انجام دهند، هشدار 
داد: باید توجه داشت این کار با دستورات آنی و رویکرد 
بخشنامه ای قابل اجرایی نیست چراکه در حال حاضر 
نزدیک به ۱۲هزار واحد تولیدی و بیش از ۵۰  هزار واحد 
توزیع صنعت کفش با طیف متنوع محصوالت در کشور 

در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه فروشــگاه های کفش قاچاق فروش 
درکشورهای آلمان و ترکیه تعطیل می شوند، بیان کرد: 
ما در زمینه مبارزه با قاچاق کم کاری کرده ایم اما باید 
پذیرفت که یک روزه هم نمی توانیم قاچاق را ریشه کن 
کنیم. لشکری با بیان اینکه فروشگاه هایی که در برابر 
شناسه کاال مقاومت می کنند باید توسط سازمان امور 
مالیاتی مورد تنبیه و برخورد قرار بگیرند، افزود: در کنار 
تنبیه، الزم است واحدهایی که در دوران جنگ اقتصادی 
در عین قانون مداری، با تمام توان خود در خدمت تولید 

کشور هستند، مورد مشوق  های مالیاتی قرار بگیرند.
عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه 
کفش مانند میلگرد آهن نیســت که بتوان به راحتی 
الزام نصب شناسه کاال بر تمامی محصوالت را اجرایی 
کرد، اظهار داشت: شناسه دار شدن صنعت کفش یک 
فرآیند زمان بر و بلند مدت است، از سوی دیگر فعاالن 
این صنعت با مشکالت متعددی در زمینه هزینه های 
تولید، مــواد اولیه و نرخ ارز مواجه هســتند، بنابراین 
نباید با تصمیمات غلط مشکالت مضاعفی را به آنان 

تحمیل کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: تدابیر ویژه ای برای 
آرامش بخشی به بازار و تامین اقالم مورد نیاز مردم در 
این ایام پیش بینی شــده که برگزاری نمایشگاه ها و 
برنامه های فروش فوق العاده در تهران و سایر استان ها 
از آن جمله است .محمدرضا کالمی با تاکید بر اینکه 
برنامه فروش فوق العاده در اکثر استان ها مصوب شده 
است، تاکید کرد: عرضه کاالها با تخفیف مناسب در این 
نمایشگاه ها و برنامه های فروش فوق العاده صورت می 
گیرد و برآوردها حکایت از آن دارد که تا کنون برنامه 
ویژه برگزاری ۳۷ نمایشگاه در سراسر کشور تدوین 
شده است. وی درباره محل برگزاری نمایشگاه های 
تهران نیز گفت: نمایشگاه های تهران در مکان های 
حکیمیه، بوستان ارم، فرهنگسرای خاوران، بوستان 
والیت، مصالی تهران، شهر آفتاب و بوستان گفتگو 
برگزار خواهد شــد. کالمی افزود: به منظور استمرار 
آرامش و ثبات نسبی بازار و جلوگیری از سوء استفاده 
برخی فعالین و واسطه ها و افزایش تقاضا در ایام پایانی 
سال و تامین مکفی مایحتاج عمومی، دستور العمل 
تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال به تمامی 
اتاق های اصناف سراسر کشور ابالغ گردیده است. وی 
درباره زمان برگزاری این نمایشــگاه ها توضیح داد: 
تاریخ برگزاری نمایشگاهها بسته به استان از ۱۰ لغایت 
۲۵ اسفند ماه متفاوت خواهد بود و در تهران از نیمه 

اسفندماه آغاز خواهد شد.
 ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار با تاکید بــر اینکه 
نمایشگاه ها با هدف حمایت از تولید کننده و مصرف 

کننده برگزار می شود،گفت: عرضه کاالهای خارجی 
در نمایشگاه ها ممنوع است و در صورت عرضه کاالی 
خارجی، برخورد قانونی از سوی مراجع نظارتی صورت 
گرفته و غرفه عرضه کننده با هماهنگی سازمان های 
تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان جمع آوری خواهد شد. وی به الزام سازمان 
های صنعت، معدن و تجارت استانها به تامین مکفی و 
حداکثری کاالهای اساسی در نمایشگاه ها اشاره کرد و 
گفت: غرفه ویژه بازرسی اصناف در تمامی نمایشگاه ها 
پیش بینی شده و نمونه کاالهای قیمت گذاری شده 
به صورت پلمپ در معرض دید مردم و خریداران در 
در غرفه بازرســی قرار می گیرد تا به عنوان مبنای 
قیمت کاال باشد. به گفته وی هماهنگی های الزم با 
نیروی انتظامی، اورژانس و... صورت گرفته تا هزینه 
های مرتبط با ایمنی بهداشت، سالمت و حتی رفاهی 
)پارکینگ و...( حداقل از سال قبل پایین تر باشد. وی 
گفت: ســتاد تنظیم بازار در تازه ترین نشست خود 
بر عدم کاهش تعداد غرف در نمایشگاهها نسبت به 
سال گذشــته و بالمانع بودن افزایش تعداد غرفه ها 
تاکید کرده اســت و با هدف رفاه حــال مردم اجاره 
غرف درنمایشگاه ها نسبت به سال گذشته افزایش 
نخواهد یافت. کالمی افزود: در خصوص توزیع میوه و 
تره بار در ایام پایانی سال با هدف ارتقاء سطح سالمت 
شهروندان از طریق عرضه محصوالت تازه،با کیفیت، 
قیمت مناســب و کنترل های بهداشتی تمهیداتی 

صورت گرفته است .

محمــد شــریعتمداری 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در آســتانه 
ســالگرد ۲۲ بهمــن در 
حســاب توئیتر خود خبر 
داده که آرزوی ۲۸ ســاله جامعه کارگری ایران به 
واقعیت پیوســته و حداکثر مــدت موقت قرارداد 
برای کارهایی کــه ماهیت غیرمســتمر دارند با 
تصویب هیئت دولت چهار سال تعیین شده است. 
اگرچه خبر تصویب این آیین نامه بعد از دو ســال 
پیگیری جامعه کارگری، گامی رو به جلو محسوب 
می شود اما موضوع این است که اهداف و آرزوهای 
جامعــه کارگــری در تأمین امنیت شــغلی خود 
فراتر از ایــن آیین نامه و مربوط به محدود شــدن 
 قراردادهای موقت در مشــاغلی است که ماهیت 

مستمر دارند.
موضوع آیین نامه فعلی مصــوب در هیئت دولت 
مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار اســت که 
تقریبا از زمان تأســیس قانون کار یعنی از ســال 
۱۳۶۹ رها شده و نوشته نشده بود. سال ۹۶ بود که 
جمعی از گروه های کارگری پیگیر نگاشــته شدن 
این آیین نامه و تصویب آن در شــورای عالی کار 
شــدند. به طوری که این آیین نامه بعد از تصویب 
در شــورای عالی کار در تیرماه سال ۹۷ به هیئت 

دولت فرستاده شد.

در این رابطه رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار گفت: جامعه آماری بهره مند 
از مصوبه افزایش امنیت شغلی کارگران»مشاغل 
غیرمســتمر« پایین اســت و وزیر کار نسبت به 
افزایش امنیت شــغلی کارگران اقدام کند. فرامرز 
توفیقی با اشــاره به مصوبه اخیــر هیئت وزیران 
مبنــی بر تعییــن تکلیــف قراردادهــای موقت 
نیروی کار در مشــاغل پروژه ای و غیرمســتمر، 
اظهار داشــت: اینکه دولت بعد از ســال ها نسبت 
به تعیین تکلیــف آئین نامه تبصــره یک ماده ۷ 
قانون کار اقدام کرده اســت یک گام مثبت تلقی 
می شود؛ اما شــخصاً معتقدم دولت باید عالوه بر 
تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نســبت 
 به تعیین »حداقل مــدت« قراردادهای موقت نیز 

اقدام می کرد.
وی با بیان اینکه بر اســاس این آئین نامه، امنیت 
شغلی همچنان کارگران مشــاغل پروژه ای مانند 
سدســازی را در ۴ سال نخســت فعالیت تهدید 
می کند، افزود: باید بررســی کنیم چند درصد از 
کارگران ما در مشــاغل پروژه ای و چند درصد نیز 
در مشاغل مستمر مشــغول به کار هستند. ضمن 
اینکه بخــش قابل توجهــی از پروژه های عمرانی 
و زیرســاختی در مدت کمتر از ۴ ســال به پایان 
می رسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش 
قابل توجهی از کارگران مشــاغل غیرمســتمر را 

تهدید می کند.
رئیس کارگروه دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار سراسر کشور، با اشاره به تصویب قانون 

کار در ســال ۱۳۶۹ و تکلیف قانون بر ساماندهی 
امنیت شــغلی کارگران مشــاغل غیرمستمر در 
تبصره یک ماده ۷، ادامــه داد: فراموش نکنیم که 
در اوایل انقالب در کشــور پروژه های عمرانی به 
شدت رونق داشــت و ماهیت بالفطره و بالوجودی 
مشــاغل پروژه ای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛ 
بنابراین در آن زمان قطعاً باید بــرای این گروه از 
شاغالن فکر می شــد اما امروز پروژه های عمرانی 
کاهش پیدا کرده اســت و غالب ایــن پروژه ها در 
اختیار بخش خصوصی اســت. پس این سواالت 
مطرح می شــود چه تعداد پروژه عمرانی در کشور 
اجرا می شــود، تعــداد کارگران، شــاغل در این 
نوع مشــاغل هســتند و از همه مهمتر اینکه چه 
تعداد از پروژه های غیرمســتمر بیش از ۴ ســال 
به طول می انجامــد که کارگر امیدوار باشــد بعد 
از چهار ســال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته 
باشد؟ همه این مسائل نشــان می دهد که جامعه 
 آماری کارگران مشــاغل غیرمستمر و پروژه ای به 

شدت پایین است.
توفیقی گفت: آنچه که برای کارگران مهم اســت 
تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار اســت 
تا کارگران مشاغل مســتمر تعیین تکلیف شوند و 
وزارت کار با تعریف درســت از مشاغل مستمر و 
تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی مابین 
کارگــران و کارفرمایــان، امنیت شــغلی را برای 
کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه 
امروز کارگر این اســت. وی با بیــان اینکه در ایام 
پایانی ســال با حجم زیادی از پیام های کارگران 

کارگاه ها، بنگاه ها و شــرکت های مختلف مبنی بر 
نگرانی از تعدیــل مواجه می شــویم و از ما انتظار 
دارند تا به کارفرما سفارش شوند، گفت: امروز چند 
درصد از فارغ التحصیالن کشــور جذب »مشاغل 
غیرمستمر« می شــوند؟ در مقابل چند درصد از 
فارغ التحصیالن در »مشــاغل مســتمر« فعالیت 
 می کنند؟ پاســخ به این ســواالت کاماًل واضح و 

مبرهن است.
رئیس کارگروه دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار سراسر کشــور تاکید کرد: کارگران 
قراردادی از اول دیماه نگران قرارداد ســال آینده 
خود هســتند. بنابراین امروز باید مشاغل مستمر 
و دائمی کشــور مفهوم پیدا کنند و امنیت بر این 
مشاغل حاکم شــود. توفیقی با اشــاره به ثمرات 
امنیت شــغلی کارگران مشــاغل مســتمر برای 
کارفرمایان و صاحبان مشاغل افزود: نخستین اثر 
آن ایجاد بالندگــی در اقتصاد، خدمات و محصول 
اســت. اگر کارگران از بابت امنیت شغلی نگرانی 
داشته باشــد، این نگرانی بر فرایند فیزیکی کارگر 
نیز دخالت می کند. وی گفت: وزیر کار به اســتناد 
تبصره دو ماده ۷ قانون کار هر چــه زودتر باید به 
امنیت شغلی مشاغل دائم و مستمر معنا و مفهوم 
ببخشــد چراکه با توجه به کاهــش بودجه های 
عمرانی و سایر مسائل، مشاغل پروژه ای به شدت 
کاهش یافته است و این موضوع بر کسی پوشیده 
نیست، بنابراین امنیت شغلی این گروه از کارگران 
آن هم پس از چهار ســال کار در یــک پروژه زیاد 

دستاورد مهمی نیست.

فعاالن كارگری به دنبال حذف قراردادهای موقت برای مشاغل مستمر هستند

ساماندهی  قراردادهای موقت کارگری
اتفاق جدیدی برای كارگران نیفتاده است

امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است
علی خدایی، نماینده تشکل های کارگری

در حال حاضر قراردادهای ســفید امضا جرم است و اگر اثبات شــود کارفرما حتما جریمه می شود. 
همچنین امروز با وجود وضعیت بد اقتصادی و معیشــتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و 
نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته اســت. اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت 
شغلی هستند و تنها کمتر از چهار درصد کارگران امنیت شغلی دارند. در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد 
قراردادهای کار موقت اســت و آیین نامه قرارداد موقت گام نخست برای تأمین امنیت شغلی نیروی 
کار است. البته به هیچ عنوان تدوین آیین نامه این تبصره از قانون کار را به معنای تأمین امنیت شغلی 
نیروی کار نمی دانیم، اما گام نخست برای تأمین  امنیت شغلی نیروی کار تدوین آیین نامه تبصره یک 
ماده ۷ قانون کار است. از طرفی تبصره یک ماده ۷ قانون کار نیز دولت را مکلف کرده تا در کارهای با 
ماهیت غیرمستمر حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند اما در اوایل دهه ۷۰ متأسفانه با سوء تعبیر 
یا سوء استفاده از این ماده قانونی، کارفرمایان با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ مبنی بر اینکه 
چنانچه در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، تفسیر کردند در صورت تعیین 
مدت در قراردادهای کار، می توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند. بنابراین 

با برداشت عکس از این تبصره، قراردادهای موقت رواج پیدا کرد.

کمبود دارو وجود دارد
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

دارو از آنجایی که با سالمت مردم و جامعه ارتباط مستقیمی دارد باید در اولویت رسیدگی و تامین قرار داشته باشد. تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است در مدت اخیر تامین دارو را با مشکل مواجه کرده است. تحریم ها به صورت منفی بر تولید 
دارو،  افزایش قیمت داروها و کمبود داروهای حیاتی در کشور  تاثیر گذاشته است. این وضعیت برای مردم و نیازمندان به دارو قابل پذیرش نیست و داروخانه به دلیل کمبود دارو نمی توانند به مردم پاسخگو باشند. 

تحریم های آمریکا علیه ایران موجب شد تا بسیاری از صنایع در کشور با چالش های بسیاری مواجه شوند که صنعت درمان و دارو نیز یکی از مهم ترین صنایع تحت فشار است. متاسفانه با تاثیر بسیاری که واردات دارو از تحریم ها و گرانی ارز داشته 
داروهای خارجی و در برخی موارد داروهای تولید داخل نیز با کمبود مواجه شده اند. 

در تولید داروهای داخلی هم برخی داروها هستند که تحت لیسانس کشورهای اروپایی در ایران فعالیت داشتند که نحوه تولید این نوع داروها هم مشکل شده است. البته برخی اقالم دارویی هم هستند که به دلیل تولید مشترک ها دولت واردات آنها 
را به کشور ممنوع کرده است، ما مخالف این اقدامات هستیم اما برای جلوگیری از خروج ارز سیاستی است که اتخاذ شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت انواع گل در آستانه روز مادر اعالم شد

آغاز به کار نمایشگاه های بهاره در تهران از نیمه اسفند

»شناسه كاال« ابزار مناسب علیه قاچاق كفش

۸۵ درصد مواد اولیه تولید کفش داخلی سازی شد

بازار گوشت قرمز دچار التهاب شده است

خروج غیرقانونی دام از مرز بانه
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روز چهارشــنبه پذیره نویســی 50 هــزار واحــد 
از صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه فیــروزه 
 بــه ارزش 5 میلیــارد ریــال انجــام شــد کــه
 38 درصــد از خریــداران، حقیقــی و 62 درصــد 
حقوقــی بودنــد. حداقــل میــزان ســرمایه گذاری 
در صنــدوق فیــروزه یــک میلیــارد ریــال بــود که 
 در مرحلــه اول 10 درصــد از آن پرداخــت شــد

 و مابقــی تــا 30 مــاه تأدیــه خواهــد شــد. در 

صنــدوق  پذیره نویســی  آغــاز  از  روز  ســومین 
ســرمایه گذاری جســورانه فیروزه 10 درصــد تأدیه، 
 پذیره نویســی تمام واحدهــای این صندوق بــه اتمام 
رســید. بــه گــزارش فرابــورس ایــران، تعــداد 
 واحدهــای ســرمایه گذاری قابــل پذیره نویســی این

 صندوق 150 هــزار واحــد و قیمت مبنــای هر واحد 
سرمایه گذاری، یک میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که 
در بیستم بهمن ماه یعنی نخستین روز از مهلت شش روزه، 

پذیره نویســی تعداد 14 هزار واحد و در دومین روز از آن 
تعداد 86 هــزار واحد از صندوق فیروزه انجام شــد. روز 
 چهارشنبه نیز در سومین روز، پذیره نویسی 50 هزار واحد 
بــه ارزش 5 میلیــارد ریــال انجــام شــد کــه 38 
62 درصــد  و  از خریــداران، حقیقــی   درصــد 
حقوقــی بودنــد. حداقــل میــزان ســرمایه گذاری 
 در صنــدوق فیــروزه یــک میلیــارد ریــال بــود

 کــه در مرحلــه اول 10 درصــد از آن پرداخــت 

خواهــد تأدیــه  مــاه   30 تــا  مابقــی  و   شــد 
 شــد. دوره فعالیت صنــدوق فیــروزه کــه در زمینه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات فعــال بوده و بــا نماد 
 »ونچــر« در بــازار ابزارهــای نویــن فرابــورس ایران

 معاملــه می شــود، 7 ســاله اســت. از ایــن رو 7 
ســال پــس از پذیره نویســی، فــروش و خــروج از 
 سرمایه گذاری های انجام شــده صورت گرفته و صندوق

 منحل خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی و مجسمه " آنچه از بین می رود،هست" 
با ارائه آثار 14 هنرمند عصــر جمعه 25 بهمن در گالری 
آوای هنر آغاز به کار می کند.علیرضا آســانلو درباره این 
نمایشگاه گفت: این یک نمایشگاه گروهی است که 13 
نفر از هنرجویان آتلیه خانه آفتاب که چند سالی است با 
من کار می کنند در آن شرکت دارند.او درباره عنوان خاص 
نمایشگاه گفت: کارها مضمونی دارد که با زندگی امروز که 

شب می خوابیم و صبح بیدار می شویم و می بینیم همه 
چیز تغییر کرده است و هیچ چیز توجیه عقالنی یا توجیه 
اقتصادی و... ندارد، مرتبط است. جالب است که ما به این 
وضعیت عادت کرده ایم و دیگر نسبت به آن واکنشی نداریم. 
این نامتعارف بودن چیزی است که ما در ایران آن را زیست 
می کنیم، ما دل مان می خواست بیشــتر در این فضا کار 
کنیم. آثار نمایشگاه کم کم رنگ و بوی اجتماعی تر به خود 

گرفت و از نظر شکل بیشتر شبیه مکاتب سوررئالیستی 
شد.آسانلو درباره شرکت کنندگان این نمایشگاه گفت: 
هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارند هر کدام از 
نظر سابقه و تجربه، متفاوت هستند، ما در این نمایشگاه 
از حضور کسی که یک سال اســت نقاشی می کند بهره 
می بریم تا کسانی که پنج، شش یا هفت سال است که نزد 

من کار می کنند.

۵۸ درصد خسارات مالی ناشی از کالهبرداری اینترنتی است
رئیس اداره اطالعات پلیس فتا پایتخت گفت: ۵۸ درصد خســارات مالی ناشــی از جرائم اینترنتی نتیجه کالهبرداری اینترنتی است. ســرهنگ  حامد فخار در همایش آشنایی با کالهبرداری های 
اینترنتی و راه های مقابله با آن ها در دانشگاه امام علی )ع( تهران که با حضور افسران ارشد دانشگاه امام علی برگزار شده بود، تصریح کرد: کالهبرداری اینترنتی امروزه به یک معضل جدی در 

فضای سایبری تبدیل شده و سهم اصلی در حوزه جرائم مالی را به خود اختصاص داده است به طوری که ۵۸ درصد خسارات مالی ناشی از جرائم اینترنتی در نتیجه کالهبرداری اینترنتی است. 
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پیشرفت 95 درصدی پروژه احداث تصفیه خانه 
پساب شهری در فوالد مباركه

فوالد مبارکه در راســتای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود و بـــــا هـــــــدف 
پیشگیــــــــری از ورود پساب های شهری به زاینده رود و محیط زیست و همچنین با 
رویکرد استفاده از پساب تصفیه شده در چرخۀ تولید خود به عنوان منبعی پایدار، با همکاری 
سازمان آب و فاضالب استان اصفهان، پروژۀ ایجاد شبکۀ جمع آوری پساب های شهری 9 
شهر از شهرستان های مبارکه و لنجان را در دستور کار خود قرار داد. این مطلب را مدیر اجرای 
پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت و افزود: بر این اساس استحصال پساب های 
شهری در تصفیه خانۀ PU21 تعریف شــد که در حال حاضر با پیشرفت 95 درصدی در 
مرحلۀ راه اندازی کامل است.علیرضا استکی افزود: باتوجه به مشکالت خشکسالی و کم آبی 
رودخانۀ زاینده رود، انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و حل مشکل آب شرکت 
فوالد مبارکه به لحاظ کمی و کیفی قراردادی میان فوالد مبارکه و شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه و لنجان منعقد شد.وی 
در تشریح عملکرد این پروژه با بیان این که تصفیۀ اولیه پساب های جمع آوری شده در چهار 
تصفیه خانۀ شهرهای زرین شهر، مبارکه، صفائیه و ورنامخواســت انجام می شود، گفت: 
پساب های تصفیه شده در ادامه به تصفیه خانۀ آب فوالد مبارکه )PU13( هدایت، و پس از 
آن با خط 600 میلی متر به تصفیه خانۀ استحصال پساب های شهری منتقل می شود.مدیر 
اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل احداث 
مخزن 3000 مترمکعبی و خط انتقال 600 میلی متر در واحد PU13 در اردیبهشت سال 
97 به بهره برداری رسیده است.او با تأکید بر این که تصفیه خانۀ احداث شده در این پروژه 
از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند است، گفت: برخی از تجهیزات این سیستم 
عبارت اند از: آشغال گیر، سیســتم تزریق مواد، منعقدسازی، سیستم DAF، فیلترهای 
خودشوینده، گندزدایی با اشعه UV.استکی با بیان این موضوع که جهت کاهش دورریز 
پساب و همچنین افزایش راندمان و عمر ممبران های سیستم RO از سیستم UF مستغرق 
برای اولین بار در خاورمیانه در این تصفیه خانه اســتفاده شده است، افزود: در حال حاضر 
کلیۀ تجهیزات مربوط به این سیستم وارد سایت فوالد مبارکه شده و عملیات احداث سولۀ 

شیمیایی مربوط به این سیستم به اتمام رسیده و عملیات نصب آن در حال انجام است.

نامه شهردار اصفهان به رئیس مجمع شهرداران کالنشهرها
  مجمع شــهرداران كالنشــهرها به اجرای طرح

 »هم پیوندی« بپیوندد
شهردار اصفهان با ارســال نامه ای به مجمع شهرداران کالن شــهرهای ایران، با توجه به 
مشاهدات عینی در سفر به مناطق ســیل زده سیستان و بلوچســتان آنها را به تشکیل 
کارگروهی ویژه برای انجام فعالیت های الزم در این منطقه در سه سطح کوتاه، میان مدت 
و بلند مدت دعوت کرد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در این نامه که خطاب به پیروز حناچی، شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران 
کالنشهرها تنظیم شده است، بر کاهش تاثیرات ناشی از سیل در استان سیستان و بلوچستان 
تاکید کرده و نوشته است: در بازدیدی که شــخصا به همراه جمعی از مدیران شهرداری 
اصفهان از این منطقه داشتم، مقرر شد با همراهی و هم جهتی نهادهای مردمی اقدامات 
فوری برای کاهش تألمات ناشی از سیل انجام گیرد. وی در ادامه این نامه با تشریح اینکه بر 
اساس مشاهدات عینی، کارگروهی ویژه برای انجام فعالیت های الزم در این منطقه در سه 
سطح کوتاه، میان و بلند مدت تشکیل شد، آورده است: در این کارگروه مقرر شد، فعالیت 
های کوتاه مدت برای تامین نیازهای اولیه از جمله پوشاک، خوراک، دارو و لوازم بهداشتی 
که هم اکنون نیز با همت شــهرداری و خیران اصفهانی در حال انجام اســت، انجام شود.  
شهردار اصفهان تصریح کرد: فعالیت های میان مدت ناظر بر بازسازی خسارات تحمیلی به 
امکانات زیرساختی از جمله معابر و خطوط مواصالتی و اقدامات اصالحی برای ایجاد پل 
 ها و.... است. در این خصوص نیز معاونت عمران شهرداری اصفهان مأمور به تهیه گزارش

 و پیگیری موضوع است.
 

نشست شورای ارتباطات شستا و اصحاب رسانه اصفهان
نشست مدیر روابط عمومی هلدینگ صدرتامین ، مسئولین روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
و مدیران روابط عمومی سایر شرکت های تابعه دراصفهان با جمعی از اصحاب رسانه این 
استان سه شنبه 15 بهمن ماه برگزار شد . در این نشست محسن بیدی مدیر روبط عمومی 
هلدینگ صدرتامین ، هدف از برگزاری این جلســه را هم افزایی شرکت های صدر تامین 
در اصفهان واصحاب رسانه در راستای شفاف سازی و اطالع رسانی دستاوردها و فعالیت 
ها در حوزه های مختلف این هلدینگ ذکر نمود و افزود :  مسئولین شرکت های هلدینگ 
صدرتامین همواره آماده پاسخگویی به اصحاب رسانه هستند و مسئولین روابط عمومی این 
شرکت می بایست با افزایش ارتباط و تعامل سازنده با رسانه ها ، زمینه توسعه این فعالیت ها 
را فراهم سازند .علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز ضمن قدردانی از 
اصحاب رسانه اصفهان ، ابراز امیدواری نمود که باکمک رسانه ها بیش از گذشته ، فعالیت های 
این مجتمع عظیم صنعتی در زمینه رونق تولید ، مسئولیت های اجتماعی و... به اطالع افکار 
عمومی رسانده شود .علی راعی مشاور عالی امور مجلس و ارتباطات اجتماعی ذوب آهن نیز 
به اهمیت فعالیت های رسانه ها در راستای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت : تعامل صنعت 
و رسانه در اصفهان از شرایط خوبی برخوردار می باشد و به ویژه امسال این تعامل در راستای 
رونق تولید ، بروز و نمود قابل توجهی داشته است .اصحاب رسانه حاضر در این جلسه نیز به 
مواردی همچون ضرورت توسعه ارتباط رسانه و صنعت ، مسائل و مشکالت حال حاضر رسانه 

ها و چشم انداز پیش رو سخن گفتند . 

شهردار اصفهان:
تحوالت بزرگی برای منطقه 4 شهرداری در راه است

شهردار اصفهان گفت: با انجام اقدامات متعدد تحوالت بزرگی برای منطقه 4 شهرداری 
در راه است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در دیدار با معتمدین مردم و شهروندان مشارکت جوی منطقه 4 شهرداری اصفهان که 
در قالب پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشستهای هم اندیشی اصفهان فردا برگزار 
شد، اظهار کرد: در منطقه چهار، 17 محله وجود دارد، بین این محله ها فاصله و شکاف 
طبقاتی عمیقی وجود دارد، در برخی از این محله ها امکان ترمیم و یکسان سازی نیست 
اما برخی دیگر از محالت منطقه مانند کردآباد نیازمند چاره اندیشی است، الزم است برای 
برخی خیابان ها در این محله آزادسازی، اصالح و دسترسی های آن درست شود. در این 
راه به افزایش مشارکت مردم نیاز است تا آزادسازی ها با سهولت بیشتری انجام شود.وی 
اظهار کرد: نمی شود اول خیابان مشتاق واقع در منطقه 4 دارای شرایط ویژه ای باشد اما 
چندکیلومتر آنطرف تر این خیابان از امکاناتی مانند مانند اتوبوس و حمل و نقل عمومی 
مناسب بی بهره باشد.شهردار اصفهان با اشاره به درخواست یکی از معتمدین مبنی بر 
در اختیار قرار دادن مکان مناسب برای اسکان ورزشکاران شهرهای دیگر که به اصفهان 
می آیند، افزود: هنر و ورزش از جمله راه های رسیدن به سالمت جامعه است و رعایت 
حقوق همه جانبه این افراد از جمله وظایف شهرداری است، همانگونه که ما زمانی که به 
شهرهای دیگر می رویم نیاز به پذیرش داریم الزم است مهمانانی نیز که به شهر اصفهان 
برای امور مربوط به ورزش از جمله ورزش صبحگاهی می آیند پذیرفته شده و امکانات 

شهرداری در اختیار آنها گذاشته شود. 
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پذيره نويسی هشتمین وی سی فرابورسی انجام شد

اتمام پذیره نویسی 150 هزار واحد سرمایه گذاری در نماد ونچر

روایت 1۴ هنرمند از »آنچه از بین می رود،هست«  در گالری آوای هنر

اعالم بیانیه »علی بابا« در 
مورد هک شدن سایت این 
شرکت در واپسین ساعات 
روز 22 بهمن زنگ خطری 
بود برای ایــن مطلب که 
آنچه فکــرش را نمی کنید، به وقــوع می پیوندد: 

»درز اطالعات«
لو رفتن اطالعات بخشــی از مشتریان بزرگ ترین 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی گردشگری ضربه ای 
به برند این استارتاپ گردشگری وارد خواهد کرد 
که تا مدتی کاهش فروش را به ارمغان خواهد آورد 
و یا شاید مشتریان را فراری دهد؛ مشتری ای که در 
واقع در این وضعیت اقتصادی به گوهر نایابی تبدیل 
شده که به این راحتی ها جذب این شرکت نخواهد 
شــد. »علی بابا« در بیانیه ای اعــالم کرد که مورد 
حمله هکرها قرار گرفته و برخی اطالعات کاربرانش 

به سرقت رفته است.
ماجــرا از یک توئیت ســاده آغاز شــد. مســعود 
طباطبایی، مدیر »علی بابا« طی توئیتی خبر از لو 
رفتن برخی از اطالعات کاربران، طی حمله هکرها 
به سرورهای این شــرکت داد و نوشت :»متاسفانه 
تعدادی از سرورهای علی بابا مورد حمله هکرها قرار 
گرفته و به برخی از اطالعات کاربران و سورس کدها 
دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی بابا اقدامات 
الزم را انجام داده و با توجه به سرنخ های موجود، این 
موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری 
است.  مسئولیت این رخداد را می پذیریم و از کسانی 
که به نحوی آســیب دیدند، عذرخواهی می کنم. 
حفاظت از اطالعات همواره اولویت ما بوده و هست. 
این اطمینان را به شــما می دهم که اقدامات الزم 
برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با 

قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی 
کاربران پیش خواهیم رفت.«  مجید حسینی نژاد، 
بنیانگذار »علی بابا« نیز با انتشــار بیانیه رســمی 
شــرکت علی بابا در توئیتر نوشت: »همیشه پشت 
هر رو دست خوردنی؛ جایی برای یادگیری و رشد 

هست، صمیمانه عذر می خواهم و مطمئنم که تیم 
عالی تکنولوژی و امنیت علی بابا با یادگیری از این 
اتفاق  امنیت را به طور بی اندازه چشمگیری باالتر 
می برد. و شــما ما را یادگیرنده، اهل رشد و توسعه 

خواهید یافت.«

هرچنــد واکنش مدیــران »علی بابا« نســبت به 
عذرخواهی از کاربران واکنشی منطقی است ولی 
بی اعتمادی ای که نســبت به این ســایت در بین 
کاربران به وجود خواهد آمد چیزی نیست که قابل 

چشم پوشی باشد. 

»علی بابا« هك شد

زنگ خطر سرقت   اطالعات  کاربران
استفاده تبلیغاتی رقبای »علی بابا« از ماجرای درز اطالعات اين سايت
اصلی ترين ضرری كه درز اطالعات می زند، به اعتبار يك برند است

افت فروش در انتظار »علی بابا«
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

اهمیت افزایش ضریب امنیت
ناصر غانم زاده، مدیرعامل استارتاپ نیُو

راجع به هک شدن سایت گردشگری »علی بابا« سه مساله قابل ذکر است که دو مورد عمومی و یک مورد مصداق »علی بابا« است. البته من متخصص امنیت سایت ها نیستم. یکی از مسائل عمومی این است که هک شدن و درز اطالعات به اصطالح شتری است 
که در خانه هر شرکتی می خوابد؛ یعنی ممکن است در مورد شرکت هایی مانند یاهو، گوگل و.. نیز رخ دهد و اطالعات کاربران لو برود. در این موارد اطالع می دهند که رمزهایتان را عوض کنید زیرا دیتابیس فالن شرکت چند صد میلیون دالری هک شده است. 
بنابراین هک شدن چیزی نیست که ما بتوانیم قسم و آیه  بیاوریم که رخ نخواهد داد. حتی اگر پلیس فتا به »علی بابا« یک جایزه احراز صالحیت سایبری هم بدهد، با این جایزه نمی شود از هک اجتناب کرد. تنها راهکار این است که کیفیت امنیت را باالتر برد. 
طبیعی است که هر استارتاپی ازجمله »علی بابا« باید تالش خود را بکند که کیفیت را باالتر ببرد. مصداق آن در فضای حقیقی نیز هست که هر چند برای خودرو خود دزدگیر بگذارید؛ ولی دزدی را صفر نمی کند، بلکه احتمال دزدی را کم می کند. بنابراین این دو 
مساله کامال مختلف است. می شود روی امنیت بیشتر کار کرد و افراد متخصص تر گرفت و ضریب امنیت را باالتر برد، ولی نمی شود این مساله را به صفر رساند. نکته سوم که در مورد »علی بابا« صادق است، این است که این استارتاپ اطالعات Critical از کسی 
ندارد. اطالعات Critical منظور اطالعات حساسی که لو رفتن آن باعث نگرانی افراد شود. بنابراین این سایت اطالعات مالی و بانکی شما را ندارد. این اتفاق زنگ هشدار خوبی است برای بقیه سایت ها که کیفیت امنیت خود را باالتر ببرند. هرچند درز اطالعات 
ساده هم بد است؛ ولی طبیعی است که رخ می دهد؛ ولی خوشبختانه در این مورد اطالعات حیاتی و حساس لو نمی رود. چیزی که برای کل اکوسیستم استارتاپ های ایران می تواند در بر داشته باشد که به نظر مثبت است، این است که همه بیشتر حواس مان 

باشد و بدانیم که هک می تواند وجود داشته باشد و بیشتر توجه کنیم و دقت بیشتری داشته باشیم.  

بیمه امنیت سایبری در ایران مغفول مانده است
ایمان جلیلی، کارشناس استارتاپ

به طور کلی از زمانی که کسب و کارهای اینترنتی پیدا شدند، در دنیا بیمه امنیت سایبری به وجود آمد که دیتای مشتریان شما را بیمه می کند. بنابراین اگر دیتای مشتریان شما به عنوان یک شرکت بزرگ لو برود، شرکت بیمه خسارت آن را می دهد و شما می 
توانید به آن کسانی که دیتای آنها لو رفته است، خسارت بدهید. در بیانیه های مسئوالن »علی بابا« موردی که مغفول مانده، این است که در حال حاضر آنها در قبال این ماجرا چه کار می کنند. هرچند عذرخواهی، پذیرفتن مسئولیت و قول برای اینکه دوباره تکرار 
نمی شود را می توان پذیرفت؛ ولی در حال حاضر مسئوالن این استارتاپ برای جبران چه می کنند. بیمه امنیت سایبری می تواند به این ماجرا جواب بدهد. از طرف دیگر ضرری که این ماجرا می تواند بزند، این است که وقتی یک پدیده ای جدید است شما نسبت 
به آن یک مقاومتی دارید. به طور مثال زمانی که برای نخستین یا چندمین بار از یک سوپرمارکت آنالین می خواهید چیزی بخرید حس خوبی ندارید چون کاال را لمس نمی کنید و معتقدید از کجا معلوم که اصل یک کاال را به ما بدهد. هنوز هم که هنوز است این 
حس در خیلی از افراد وجود دارد. وقتی چنین اتفاقی می افتد مشتری یا مخاطب عام آن بیزینس خیلی مطلع نیست اینکه دیتای مشتریان لو رفته به چه معناست و چه سوءاستفاده ای ممکن است از آن شود و اینکه دیتای من به عنوان مشتری در بین این اطالعات 
لورفته، هست یا خیر، اگر در بین آنها باشد، چه خواهد شد و اگر نباشد چه اتفاقی رخ می دهد؛ ولی این مساله که دیتای من لو رفته حس بدی به من به عنوان مشتری می دهد و این عدم اطمینان در من می ماند و بعد کار فروش را برای آن استارتاپ پیچیده و سخت 
می کند چون تاکنون آنها برای کسب اعتبار و مشتری تالش زیادی کرده اند؛ ولی بعد از آن با چنین خبری روبرو می شوند. مِن مشتری ممکن است ندانم این خبر چه ضرری برای من دارد؛ ولی این را به عنوان ضربه ای به برند حس می کنم و چنین تصوری دارم 
که اگر این اطالعات لو رفت از کجا معلوم که بعد به من بلیت چارتری واقعی بفروشند و... بنابراین اصلی ترین ضرری که می زند، به اعتبار آن برند است و این احتماال تاثیرش را در کوتاه مدت روی فروش هم نشان خواهد داد. ضمن اینکه بزرگ ترین سوءاستفاده ای 
که از این ماجرا خواهد شد از سوی شرکت های رقیب است. در بازار استارتاپ ها مسائلی مثل لو رفتن دیتا و اطالعات و هک شدن سرور و پایین آمدن سایت و.. به شدت می تواند روی آن رقابت تاثیر بگذارد و کمک کند که رقیب شما سوءاستفاده ای از این ماجرا 
کند. یکی از زمینه های رقابت بین برندها امنیت داده است. امنیت داده به شدت چیزی است که شما می توانید روی آن مانور بدهید به عنوان یک مجموعه ای که امنیت داده مشتریان تان را حفظ می کنید یا می توانید چیزی باشد که از همان کانال از آن ضربه 
بخورید. قبل از این در مورد دو برندی که در حوزه تاکسی های اینترنتی کار می کردند چنین اتفاقی افتاد. دیتای یکی لو رفت و دیگری سریع از این ماجرا استفاده تبلیغاتی کرد. البته در این مورد فاجعه ای رخ نخواهد داد. به خصوص واکنش »علی بابا« تاکنون 
واکنش منطقی بوده است. معموال در ایران این گونه نیست که با لو رفتن دیتای کاربران فاجعه ای اتفاق بیفتد چون هنوز زیرساخت های ما به هم وصل نیستند که بشود از این اطالعات در جای دیگر استفاده کرد. بنابراین به جز یک تعداد محدودی که ممکن است 

اتفاقی برای آنها بیفتد در کل فاجعه ای رخ نمی دهد؛ ولی در کل برند »علی بابا« و این مجموعه ریسک اینکه ضربه بخورد خواهد داشت. احتماال برای یک مدت افت فروش خواهد داشت و ممکن است رقبا بتوانند از این ماجرا استفاده کنند.  
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