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در گفت و گو با ایلنا عنوان شد؛
 تهدید ۸۰ هزار شغل 

با قطع اینترنت

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای فضای 
مجازی گفــت: با قطع اینترنت کســب و کارهای 
مجازی که در بستر سایبری فعالیت می کنند، دچار 
بحران شده اند. رضا الفت نسب در گفت وگو با ایلنا، 
با تاکید بر اینکه دسترسی مردم به کسب و کارهای 
اینترنتی با اختالل روبه رو شده است، افزود: امکان 
دسترسی مناسب و منظم تعداد زیادی از مردم به 

کسب و کارهای اینترنتی محدود شده است.
وی ادامه داد: توقف کامل در ارائه خدمات مشاغل 
اینترنتی که از سرورهای ایرانی استفاده می کنند اما 
»هاست« آنها در خارج کشور قرارد دارد، اتفاق افتاده 

و این موضوع موجب آسیب به آنها شده است.
الفت نسب با بیان اینکه کســب و کارهای که 
»هاست« آنها در داخل کشور است وضعیت بهتری 
دارند، افزود: شــرکت ارتباطات زیرساخت از روز 
گذشته اقداماتی را انجام داده است تا مشکل برای 
کسب و کارهای که هاست آنها در داخل کشور است 
برطرف شود، اما همچنان مشکل اصلی پابرجاست.

به گفته الفت نسب؛ گستردگی مشکل در سال 
88 به دلیل تعداد کمتر مشاغل مرتبط با اینترنت 
محدودتر بود، اما امروز تعداد زیادی از کسب و کارها 
تمام یا بخشی از خدمات خود را در بستر سایبری 
ارائه می دهند. الفت نســب تعداد افراد شــاغل در 
کسب و کارهایی که به طور رسمی در فضای مجازی 
فعالیت می کنند را 70 تا 80 هزار نفر عنوان کرد. وی 
این تعداد را منهای افرادی دانست که هم اکنون از 

طریق شبکه های اجتماعی مشغول به کار هستند.
الفت نسب با تاکید بر اینکه آسیب وارده تنها به 
کسب و کارهای اینترنتی محدود نمی شود،  گفت: 
هم اکنون تعداد زیادی از تولیدکنندگان محصوالت 
خود را از طریق فضای مجازی عرضه و مشتریان خود 
را پشتیبانی می کنند که این موضوع برای آنان نیز 

اشکال جدی ایجاد کرده است.
وی میزان زیان حاصل از قطع اینترنت به کسب 
و کارهای فضای مجازی و خدمات ارائه شده در آن 
با توجه به میزان سرمایه گذاری را غیرقابل محاسبه 
دانســت. این عضو هیات مدیره اتحادیه کســب 
وکارهای فضای مجازی با اشاره به تحریم های اخیر 
نسبت به نتایج بی توجهی به امکان تحریم اینترنت 
ایران هشدار داد.  الفت نســب یکی از راهکارهای 
مناســب برای جلوگیــری از این تهدیــد و تکرار 
مشــکالت پیش آمده را راه اندازی »شــبکه ملی 

اطالعات« بدون مشکل فنی دانست.
وی همچنین به صاحبان کسب وکارهای فضای 
مجازی پیشــنهاد کرد از هاســت داخلی به جای 

خارجی استفاده کنند.
    

عضو اتاق بازرگانی:
حل مشکل انتقال پول شرط 

موفقیت در توافقنامه اوراسیا است

عضو اتاق بازرگانــی گفت: می توانیــم مازاد 
محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی خود را که 
اتفاقا عدد بزرگی است به کشورهای عضو اوراسیا 
صادر کنیم به شرط آنکه مشکل نقل و انتقال مالی 
حل شود. علی شــریعتی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا دلیل این مزیت کشورمان را وضعیت 
اقلیمی کشورهای عضو اوراســیا که اکثرا به دلیل 
سردی آب و هوا در کشت محصوالت کشاورزی با 
محدودیت روبه رو هستند، دانست و افزود:  اگر در 
این حوزه تعلل کنیم شاهد موج معکوس این ماجرا 
خواهیم بود و فقط تبدیل به واردکننده گوشت از این 
کشورها خواهیم شد. وی یادآور شد: توافق نامه مانند 
یک چاه مشترک نفتی است که هر طرف زودتر از 
تعرفه های پایین کاالها بهره ببرد بازی را برده است. 
حال اگر در ارسال کاال، حمل و نقل و برگشت پول 
توازن الزم وجود نداشته باشد ما عمال فرصت را به 
طرف مقابل می دهیم. به گفته شریعتی، به طور کلی 
در شرایطی که اکنون ما در آن به سر می بریم ایجاد 
توافق نامه های تجاری یکی از راهکارهایی است که به 
تسهیل تجارت کمک می کند و می توان امید داشت 
که حتی با وجود تحریم ها و محدودیت های اعمال 

شده تجارت خارجی ما گسترش پیدا کند.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

پس از شوک افزایش قیمت بنزین 
و بازتــاب موافقت هــا و مخالفت ها از 
سوی صاحبنظران در این زمینه، دولت 
براساس وعده اعالم شده اولین پرداخت 
مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها را 
در راستای جبران آسیب های ناشی از 
افزایش قیمت بنزین از شــب گذشته 
آغاز کرد. این امر در حالی صورت گرفت 
که دولت مقرر کرد تــا کمتر از 10 روز 
از اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین، 
پرداخت کمک به خانوارهای هدف که 
حدود 19 میلیون خانوار )60 میلیون 

نفر(  می شوند را در اولویت قرار دهد. 
براســاس اعالم ســازمان برنامه و 
بودجه پرداخت مبالغ حمایت معیشتی 
به خانوارها طی سه مرحله انجام می شود 
که اولین مرحله  آن شب گذشته )۲7 
آبان مــاه(، دومین مرحلــه پرداخت 
)پنج شــنبه ۳0 آبان ماه( و ســومین 
مرحله پرداخت )شــنبه دوم آذرماه( 
خواهد بود. در طــرح حمایتی دولت 
برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره 10۳ هزار تومان، سه نفره 1۳8 
هزار تومان، چهارنفره 17۲ هزار تومان 
و پنج نفره و بیشــتر ۲0۵ هزار تومان 

واریز می شود.
بر اساس این طرح حمایتی، هر ماه 
مبالغ تعیین شده به حساب خانوارها 
واریز خواهد شــد که پرداختی آن در 
همان حسابی است که در هر ماه یارانه 
نقدی بــه آن واریز می شــود. در واقع 
این مبلغ از محــل طرح اصالح قیمت 
بنزین اجرایی خواهد شد که براساس 
آن قیمت بنزین ســهمیه ای 1۵00 
تومان و بنزین آزاد ۳000 تومان تعیین 
شــده و برپایه آن پیش بینی شده که 
حدود ۳1هزار میلیــارد تومان منابع 
به دســت می آید. از این میزان حدود 

11 هزار و ۵00 میلیارد تومان از محل 
فروش بنزین ســهمیه ای و حدود ۲0 
هزار میلیــارد تومــان از محل عرضه 
بنزین آزاد خواهد بود. البته توجه به این 
نکته ضروری است که سازمان برنامه 
و بودجه در این مورد تاکیــد دارد که 
طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی 
به یارانه ۴۵ هزار و ۵00 تومانی ندارد و 
میزان پرداخت در طرح جدید بر اساس 

خانوار است.
وزیر نفت پیش از این یادآور شده بود 
که ایران ساالنه حدود 970 هزار میلیارد 
تومان یارانه انرژی پرداخت می کند. اما 
از منظر دیگر با وجود رشــد قیمت ها 
و نرخ تورم در ســال های اخیر،  قیمت 
بنزین همچنان ثابت مانــده بود ولی 
سرانجام با وجود آرای مخالف و موافق، 
سران ســه قوه تصمیم به واقعی شدن 
قیمت بنزین و سهمیه بندی آن گرفتند 
تا واقعیت های اقتصاد بر سیاست های 
قیمتی توفق پیدا کند. براین اصل بنزین 
دوباره سهمیه بندی شد تا از این طریق 
ضمن ایجاد بستر برای درآمدزایی دولت 
در شرایط تحریم، توزیع عادالنه تر یارانه 
انرژی انجام پذیرد و برپایه آن کنترل 
مصرف، کاهش قاچــاق و  زمینه برای 
صادرات بنزین فراهم شــود. براساس 
این سهمیه بندی در سال آینده ایرانیان 
روزانه بیش از 90 میلیون لیتر بنزین 
مصرف می کنند که حدود 67 درصد 
)معادل دو سوم( آن سهمیه ای و باقی 
)معادل یک ســوم( بنزین آزاد خواهد 

بود.
با 200 کلمه باید احقاق حق کنید!

روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی 
دولت در نشست خبری مرتبط با اجرای 
طرح اصــالح قیمت بنزین بــا اظهار 
امیدواری نســبت به کنترل قیمت ها 
و آثار تور می حاصــل از افزایش قیمت 
سوخت عنوان کرد » من فکر می کنم 
رئیس جمهور خود را فــدای مصالح 
مردم و کشور کرد؛ دولت تصمی می که 

با تایید سران قوا و کارشناسان اتخاذ شد، 
را عملی کرد. اما تمام مبالغ حاصل از این 
طرح صرف اقشار کم درآمد  می شود، 
بازنشستگان و حقوق بگیران ثابت جزء 
این طرح هســتند. گروه های زیادی 
از مزد بگیران ما در این طرح هســتند 
حتی بیکاران حاشــیه نشین شهری 
که دفترچه سالمت گرفتند نیز در این 
طرح هستند. البته باز هم ممکن است 
تعدادی از افراد را ندیده باشیم بنابراین 
ســامانه ای به آن ها اعالم  می شــود با 
حدود ۲00 کلمه توضیح  می دهند به 
چه علت خود را محق  می دانند و اجازه 
بررسی این موضوع را به ما هم  می دهند 
ولی با پیش بینی ما 7۵ درصد از مردم 
کشور تحت پوشش این طرح هستند.«

ســخنگوی دولت با بیــان اینکه 
اقشار برخوردار بیشترین بهره مندی 
از یارانه بنزین را داشته اند، تاکید کرد 
»خانواده های برخوردار ۲۳ برابر بیشتر 
از این یارانه ها بهره مند می شدند و لذا 
منطقی ترین راه ممکن اصالح قیمت 
بنزین بود.  در 60 سال اخیر در خصوص 
بیماری اقتصاد ایران بحث های زیادی 
شده است. یکی از دالیل این بیماری، 
یارانه های پنهان و عدالــت نابرابر در 
جامعه بوده اســت. این تصمیمات از 
نوع تصمیمات دشــوار و سخت است، 
چون آثار مثبت این تصمیمات در میان 
مدت و درازمدت مشخص می شود، در 
کوتاه مدت نیازمند آن بودیم همراه با این 
اصالحات از زندگی مردم مراقبت کنیم 
بنابراین ضمن اصالح ساختار یارانه ها، 
منابع حاصل از این یارانه ها را نه به همه 
کشور بلکه به 60 میلیون نفری که دچار 
مشکل شده بودند، اختصاص داده ایم. 
حال این ســوال وجود دارد که آیا این 
سیاست درستی بود؟ من بارها شنیدم 
که می گویند شــما بازهم منابع این 
یارانه ها را به مردم بازپرداخت می کنید. 
ما عالوه بر عادالنه کردن سیاست، منابع 
این یارانه ها را به همه مردم اختصاص 

نمی دهیم. جهت گیری نسبت به 60 
میلیون جامعه ایرانی در حقیقت یک 
سیاســت عادالنه کردن و برخوداری 
عادالنه از درآمدهای کشور را در بطن 
خود دارد. البته بسیاری از سیاست ها با 
وجود درست بودن، تبعاتی هم دارند.«

 تاثیر افزایش قیمت بنزین 
بر تورم چقدر است؟

محمدعلی دهقان دهنوی معاون 
وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص تاثیر 
افزایش بنزین بر تورم تاکید کرده است 
»تاثیر افزایش قیمــت بنزین بر تورم 
بیش از ســه و نیم درصد نخواهد بود. 
محاسبات ما نشان  می دهد اثر مستقیم 
این افزایش قیمت کمتــر از دو درصد 
است. اثر غیر مستقیم هم دارد درنهایت 
اثر جمع همه اینها نشــان  می دهد که 
بیش از ســه و نیم درصد نخواهد بود. 
نگرانی مردم برحسب تجارب گذشته 

است«.
وی در این زمینه با اشــاره به اینکه 
افزایش نرخ بنزین به معنای گرانی سایر 
خدمات نیست،عنوان کرد » کمی  قبل 
تر،  بنزین ۵ هزار تومانی را با هزار تومان به 
مردم عرضه می کردیم حال می خواهیم 
تفاوت ۴ هزار تومانــی را عادالنه میان 
مردم تقسیم کنیم، روش عادالنه این 
است که به قشر ضعیف تر یارانه  بیشتری 

اختصاص یابد به این نوع تقسیم »سود 
بازتوزیع درآمد« می گویند. طبق این 
روش، آن ها که از سطح درآمد باالتری 
برخوردارند باید هزینه بیشتری برای 
ســوخت بدهند، ولی کم درآمدها به 
درآمد می رسند، طبق الگوی ارائه شده 
دولت،  هر خانوار ۴ نفــره ماهانه 17۲ 
هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد 
کرد البته 60 لیتر هم ســهمیه بنزین 
برای یک خــودرو دریافت می کند. به 
طور متوسط روزانه 100 میلیون لیتر 
بنزین در کشور تولید می شود که اگر 
بتوانیم بنا به اتفاق 10 میلیون لیتر از 
میزان مصرف سوخت بکاهیم و با نرخ ۵ 
هزار تومان در خلیج فارس بفروشیم با 
در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل کشور 
روزانه حدود ۴ میلیارد تومان و در 10 
روز ۴0 میلیارد تومان و ساالنه 1۴ هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصل می شود. 
در حال حاضر شرایط اقتصادی مردم 
به گونه ای نیست که بتوانند نرخ ۵ هزار 
تومان بابت هزینه بنزین را تحمل کنند 
هدف فعلی سیاست اقتصادی دولت 
بر این است که توزیع سوخت با نرخی 

عادالنه تر صورت پذیرد.«
البته در این زمینه اختالف نظر بین 
کارشناسان زیاد اســت چرا که بانک 
مرکزی آثار تور می افزایش بنزین را ۴ 
درصد محاســبه کرده و قربانی معاون 
اقتصادی آن معتقد است تعدیل قیمت 
حامل های انرژی، بر اســاس ضرایبی 
که در ســبد کاال و خدمات می گذارد 
اثراتی مستقیم و جانبی دارد. براساس 
محاسبات بانک مرکزی این اثر نزدیک 
به چهار درصد است که با برآورد وزارت 
اقتصاد همخوانی دارد.   محمدرضا عدل 
معاون فنی ســازمان برنامه و بودجه  
هم در این مــورد اعالم کــرده  در 1۵ 
مرحله تغییر قیمت سوخت که از سال 
1۳۵7 تا 1۳9۳ انجام شــد، براساس 
آمار و اطالعات 6 بار تراز تور می کشور 
تغییر نکرده اســت. عالوه بر این 6 بار 
تراز تور می کاهش یافته است و سه بار 
افزایش تورم داشتیم که این افزایش تنها 
به دلیل افزایش قیمت سوخت نبوده 
بلکه آثار دیگر و متغیرهای اقتصادی نیز 
تاثیر داشته است. اما آثار تور می ناشی از 
افزایش قیمت سوخت بسیار ناچیز و در 
حد دو درصد خواهد بود.  علی سرزعیم 
نیز سهم بنزین در سبد مصرف خانوار 
را ۲.۵ درصد  می داند و معتقد اســت 
افزایش نرخ بنزین فقــط ۲.۵ درصد 
اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
آیا همه کارگران و کارمندان 

مشمول بسته معیشتی می شوند؟
احمد میدری، معاون رفاهی وزیر 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نیز در این 
نشســت خبری از راه اندازی ســامانه 
۳۳۳0 با همــکاری وزارت ارتباطات 
خبر داد و اعالم کرد »ما از این شــماره 
به عنوان درگاه رس می ارتباط با مردم 
استفاده خواهیم کرد و هرگاه پیامکی 
بخواهد ارسال شــود از طریق همین 

شماره ارسال می شود. وضعیت یارانه ها و 
بسته های معیشتی از این درگاه به اطالع 
مردم خواهد رسید. صرف کارمند دولت 
یا کارگر بودن به معنای این نیست که 
بسته معیشتی به آنها تعلق می گیرد. 60 
میلیون نفر مشمول این طرح هستند 
که بر اساس جدول ســازمان برنامه و 
بودجه، در سه نوبت بسته معیشتی را 
دریافت خواهند کرد«. به گفته این مقام 
مسئول، افراد مشمول از طریق  درگاه 
اینترنتی تا پایان هفته  می توانند به ثبت 
نام پرداخته که پس از بررسی، به آنان 
اطالع رسانی خواهد شد. شاخص های 
در نظر گرفته شــده برای شناســایی 
خانوارهای مشــمول، مجموعه ای از 
شاخص هاست که استطاعت مالی افراد 
را نشان خواهد داد.   60 میلیون نفر یاد 
شده برای دریافت بسته حمایتی شامل 
7۲ درصد جمعیت کشور خواهد شد و 
۲8 درصد دیگر باقی مانده درحقیقت 
ســه دهک باالی درآمدی هستند که 
مشمول دریافت این بسته نخواهند بود.

بازار آرام است
وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
جلسه تنظیم بازار کشور با صراحت به 
تاثیر ناچیز تغییــر قیمت بنزین روی 
قیمت انواع کاال و خدمات اعالم  کرد که 
هرگونه افزایش قیمت نوعی اجحاف 
و ظلم در حق مردم کشــورمان است و 
بدون کوچکترین مماشاتی با متخلفین 
برخورد خواهیم کرد. تولیدکنندگان و 
همچنین اصناف کشــور برای عبور از 
این شرایط خاص، اعالم آمادگی کامل 
کرده اند و امیدواریــم با تجمیع همه 
ظرفیت های موجود، بتوانیم رضایت 
حداکثری مردم را جلب کنیم و ثبات و 
آرامش بازار کما فی السابق تدوام یابد . 
البته این امیــدواری را هم داد که ارایه 
تخفیف در فروشــگاه های زنجیره ای 

ادامه دارد. 
رضا رحمانی یادآورشد همانگونه 
که پیشتر اطالع رســانی شده است، 
تما می مصوبــات و مجوزهای افزایش 
قیمت در شرایط حاضر لغو و معلق است 
و این حتی مشــمول مصوبات دولتی 
نیز بوده و حتما باید اجرا شــود. براین 
اساس مردم از طریق سامانه 1۲۴ نیز 
گزارش هــای الزم را ارایــه دهند چرا 
که این سامانه ســاعات کاری و تعداد 
نفرات خود را برای رسیدگی سریع تر به 
گزارش های مرد می  بیشتر کرده است.

واریز نخستین کمک حمایتی دولت از شب گذشته 

تحقق وعده های پسابنزینی دولتمردان ختم غائله خواهد بود؟

پرداخت مبالغ حمایت 
معیشتی به خانوارها 
طی سه مرحله انجام 
می شود. در این طرح 

برای خانوارهای تک نفره 
۵۵ هزار تومان، دو نفره 

۱0۳ هزار تومان، سه نفره 
۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره 
۱۷2 هزار تومان و پنج نفره 

و بیشتر 20۵ هزار تومان 
واریز می شود 

اگر ۱0 میلیون لیتر از میزان 
مصرف سوخت کاسته شود 

و با نرخ ۵ هزار تومان در 
خلیج فارس بفروشیم با در 

نظر گرفتن تفاوت با نرخ 
داخل کشور روزانه حدود 
۴میلیارد تومان، در ۱0 روز 
۴0 میلیارد تومان و ساالنه 

۱۴ هزار میلیارد تومان 
درآمد حاصل می شود 

خبر

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت در بخــش دیگری از 
سخنان خود، تصریح کرد: امروز شرایط جدیدی 
پیش آمده که طبعاً می طلبد، نظارت ها متناسب 
با این شرایط تشدید شــود، نظارت ها مقطعی 
نیست و بعد از این نیز با اشراف بیشتر و کنترل همه 
فرآیندها انجام خواهد شــد. رضا رحمانی پس از 
جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص نظارت 
بر بازار پس از افزایش قیمت بنزین، افزود: در این 
جلسه مقرر شد که نظارت ها بر بازار تشدید شود 
و از ظرفیت های سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، ســازمان های صمت استانی 
و بخش های دیگــر از جمله ظرفیــت اصناف و 
اتحادیه ها استفاده بیشتری بشود. وی یادآور شد: 

برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم نظارت ها 
را بیشتر کردیم، اما بازرسی ها نه تنها ادامه می یابد 
بلکه هر روز بیشتر و بهتر می شــود. رحمانی در 
ادامه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی هم خود 
گشت هایی دارد و هم گشت های مشترکی برگزار 
می کند که بنا شد این گشت ها بیشتر بشود و از 
ظرفیت دستگاه های دیگر مانند دادستانی ها نیز 
استفاده به عمل آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه برای نظارت و برخورد با تخلفات همه 
عوامل متفق القول و جدی هستند، افزود: مردم 
از طریق سامانه 1۲۴ نیز گزارش های الزم را ارائه 
دهند، این سامانه ساعات کاری و تعداد نفرات خود 
را برای رسیدگی سریع تر به گزارش های مردمی 
بیشتر کرده اســت. رحمانی گفت: همکاران در 

موضوع رصد بازار جدی هســتند و مشکلی در 
جدیت همکاران احساس نمی شود و بنا نیز بر این 

است که برخوردها تشدید شود.
برخورد با متخلفان بازار به نحوی باشد که 

موثر واقع شود
وی تصریح کــرد: باید برخوردهــا به نحوی 
باشد که موثر واقع شود و بتوانیم این مرحله را به  
خوبی و به نحوی که مورد انتظار مقام رهبری بود 
که فرمودند نظارت ها به نحوی باشد که از گرانی 

کاالها در بازار جلوگیری شود، پشت سربگذاریم.
 افزایش قیمت بنزین 

در قیمت کاالها اثری ندارد
رحمانی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین و 
شرایط جدید در قیمت کاالها اثری ندارد، اضافه 

کرد: هر چند روی نظارت بر کاالهای اساســی 
طبیعتاً بیشتر حســاس هستیم، اما درخصوص 
نظارت ها نــه فقط کاالهای اساســی بلکه همه 
کاالها را رصد و پایش می کنیم.  وی با اشــاره به 
سازوکارهای نظارتی انجام شده نیز گفت: به عنوان 
نمونه سامانه جامع انبارها را راه اندازی و انبارهای 
کشــور را در آن ثبت کردیم و بنا بر این است که 

همه کاالها در این سامانه ثبت شود که دارد کامل 
می شــود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
اینکه همزمان در چند جبهه جلو می رویم، اضافه 
کرد: هم از مبدا تولید و هم از مبدا واردات شروع به 
کنترل قیمت ها کرده ایم و ان شاءهلل در آینده به 
جایی می رســیم که هر کاالیی را به صورت تکی 

بتوانیم رصد و ردیابی کنیم.

رحمانی:

نظارت ها بر بازار مقطعی نیست


