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«مردمساالری آنالین» قطع اینترنت را بررسی میکند

خسارتهای قطع ارتباط با فضای مجازی

اعتراضات به افزایش قیمت بنزین باعث شد که دسترسی
به اینترنت از روز شنبه  25آبان با محدودیتهای بسیاری
مواجه شود .بنا به گفته مســئوالن دولتی ،تصمیمگیری
در مــورد قطع اینترنت بینالملل از جانب شــورای عالی
امنیت ملی صورت گرفته اســت .امــروز آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات گفته اســت که محدودیتها در دسترسی
به اینترنت« ،خسارات زیادی برای استارتآپها» به دنبال
داشته اســت .همزمان مصطفی کواکبیان ،نماینده مردم
تهــران در مجلس ،طی تذکری گفته اســت« :فیلترینگ
اینترنت ،ضربه مهلکی به اقتصاد کشــور میزند؛ از این رو
میخواهیم که (محدودیتها در دسترسی به اینترنت) هر
چه سریعتر برطرف شود ».آیا قطع اینترنت ،روش بهینهای
برای مهار اعتراضات و مقابله با ناآرامیها است؟
به گزارش مردم ســاالری آنالین ،در چند روز گذشته
اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در تعدادی از شهرهای
کشور به خشونت کشــیده شد و متأسفانه با ایجاد ناامنی
به تعدادی از بانکها ،پمپبنزینها ،اتوبوسهای شــرکت
واحد ،ادارات دولتی و ســایر اموال عمومی خسارتهایی
وارد شد.
ساعاتی پس از آغاز اعتراضات به افزایش قیمت بنزین ،از
روز شنبه  25آبان ،دسترسی به اینترنت با محدودیتهایی
مواجه شد و سپس به ســرعت با قطع شدن کل اینترنت
بینالملل ،حتی دسترســی به موتور جستجوی گوگل یا
ســرویس ایمیل یاهو نیز متوقف شد .از آن زمان تاکنون،
دسترســی به شــبکههای اجتماعی خارجی نظیر واتس
آپ ،دسترسی به ســایتهای خبری نظیر رویترز و البته
دسترســی به ویپیانها غیرممکن است .قطع دسترسی
بــه اینترنت بینالملل مشــکالت زیادی را بــرای عموم
مردم ،بهخصوص روزنامهنگاران ،محققان و دانشــجویان و
شــرکتهایی که در حوزه صادرات و واردات کار میکنند،
ایجاد کرده است .عدم دسترسی به موتور جستجوی گوگل

و منابــع علمی معتبر خارجی ،در ایــن روزها کار تحقیق
و پژوهش را به شــدت دشوار کرده اســت و شهروندان و
شــرکتها حتی برای انتقال یک فایل ســاده کامپیوتری
با مشکالت بسیاری مواجه هســتند .مصطفی کواکبیان،
نماینده مــردم تهران در مجلس دیــروز طی تذکری در
صحن علنی مجلس گفته اســت« :موضــوع فیلترینگ و
خطوط اینترنتی ،ضرب ه مهلکی به اقتصاد کشــور میزند.
اکنون بیمارســتانها و موضوع صادرات و واردات در این
حوزه به شــدت مشــکل دارند» .وی خواستار رفع هرچه
سریعتر این محدودیتها شده است.
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات گفته است که اطالعی در
مورد زمینــه رفع محدودیت اینترنت ندارد و در این مورد
شورای امنیت کشــور تصمیمگیری میکند .علی ربیعی،
ســخنگوی دولت نیز گفته اســت که «چنانچه اطمینان

حاصل شود که سوءاستفادهای صورت نمیگیرد ،اینترنت
اســتانهای مختلف به تدریج وصل میشود»! اینترنت و
فضای مجازی به بخش بزرگی از زندگی مردم ایران تبدیل
ب و کارهای
شــده است .مسأله صرفاً این نیســت که کس 
بســیار زیادی بر بستر اینترنت در کشــور شکل گرفته و
عده زیادی از راه مشــاغل اینترنتی کسب درآمد میکنند.
درست اســت که ایران هماکنون به کشوری تبدیل شده
است که فضای مجازی و اینترنت ،بخشی جداییناپذیر از
اقتصاد آن اســت .اما مسأله صرفاً بُعد اقتصادیِ دسترسی
به اینترنت نیست.
اینترنت ،فضایی است که مردم در آن زندگی میکنند
و بخشــی از تجربیات زندگی مردم ،تجربیات اینترنتی یا
مجازی اســت .چه از این موضوع خوشمان بیاید یا نیاید،
اینترنت جزئی از زندگی روزمره قاطبه شــهروندان است و

دسترســی به آن ،نه تنها یک حق شــهروندی ،بلکه یکی
از ملزومــات و ضروریات زیســتن در دنیای مدرن قلمداد
میشــود .اینترنت هم محل کار و ایجاد درآمد ،هم محل
تفریح ،هم محل کســب و انتشــار خبر ،هم محل ایجاد
ارتباط و هم محل تولید و نمایش آثار هنری اســت .هیچ
چیزی در زندگی واقعی ما انســانها نیست که ردپایی از
آن در اینترنت نباشــد .از این رو ،توسط بسیاری از افراد،
اعمال محدودیت شــدید در دسترسی به اینترنت ،اعمال
محدودیــت در زندگی شــخصی و اجتماعی آنها قلمداد
شــود .مشخص است که تبدیل اعتراضات بحق مردمی به
آشوب و به انحراف کشیده شدن این اعتراضات ،مورد تأیید
ذهن آگاهی نیســت .اما در شرایط پیش آمده ،قطع
هیچ ِ
اینترنت بینالملل ،راهحل نیست .اعمال محدودیت شدید
در دسترســی به اینترنت باعث تضعیــف اعتماد عمومی
میشــود و در میانمدت ،تضعیف اعتماد عمومی برای هر
کشوری بســیار مخرب خواهد بود .بسیاری از شهروندان،
محدودیت در دسترسی به اینترنت را تضییع حق اساسی
خود قلمــداد میکنند و از این گذشــته ،قطع اینترنت و
فیلترینگ شبکههای اجتماعی برای تعداد زیادی از مردم
به معنای بیکاری موقت و از دســت دادن درآمدهایشــان
اســت .این موارد همه ریشه نارضایتی هستند و نارضایتی
به مرور زمان میتواند خود به اعتراض تبدیل شــود .پس
بدیهی است که قطع اینترنت ،راهحلی برای مهار اعتراضات
نیســت و در میان مدت ممکن است حتی خود به عاملی
برای اعتراض تبدیل شود.
شــاید به جای قطــع اینترنت که خســارات زیادی به
همراه دارد ،بهتر اســت به این اندیشــیده شود که چگونه
میتوان فضایــی قانونی برای مردم فراهــم کرد تا در آن
فضــا ،هم مطالبات خود را بهصورت آزادانه مطرح و دنبال
کنند ،هم امنیتشان تأمین شود و هم مطالبات تجمعات
اعتراضیشان به بیراهه کشیده نشود؟

رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی بانک ،بیمه و بورس و خصوصیسازی:
گروه اقتصادی :نمایشــگاه بینالمللــی بانک ،بیمه و
بورس و خصوصیســازی در جزیره کیش آغاز بهکار کرد
و جمعی از مســئوالن و کارکنــان حوزه مالی و پولی گرد
یکدیگر جمع شدند .در مراسم افتتاحیه همتی رئیسکل
بانک مرکزی و محمدی رئیس سازمان بورس غایب بودند
اما سخنران اصلی ،رئیس کل بیمه مرکزی بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با گله از تمایل بیمهها به بودن
در بانکهــا ،گفت که در حال حاضر بین  ۲۰تا  ۳۰درصد
منابع بیمهها در بازار ســرمایه ،ســرمایهگذاری شده که
امیدواریم در سال  ۱۳۹۹به  ۴۰درصد برسد .وی اهمیت
نفوذ بیمه در کشور را مورد توجه قرار داد و اعالم کرد که
در حــال حاضر ضریب نفوذ بیمــه در ایران به  ۲.۴درصد
میرسد در حالیکه باید طبق برنامه ششم توسعه به هفت
درصد برسد .سلیمانی به کم بودن سهم بیمههای زندگی
اشــاره کرد و گفت که اکنون حــدود  ۱۱میلیون نفر در
ایران تحت پوشــش بیمه زندگی هستند در حالی که در
کشورهای توســعهیافته  ۶۰درصد جمعیت تحت پوشش
این بیمه قرار دارند.
امیری -معاون نظارت بر بورس سازمان بورس -که در
این مراســم حضور داشت ،وضعیت شــفافیت در بورس و
شــاخصهای مربوطه را محور اظهاراتش قرار داد و گفت
که در حال حاضر شفافیت در ارائه بهموقع اطالعات مالی
در بازار ســرمایه به  ۹۱درصد رســیده اســت .وی گفت:
شــاخص عدم ارائه اطالعات نیز که در چهار سال گذشته
منفی و  ۳۴درصد بــود در مدت اخیر به حدود دو درصد
رسیده است .بر این اساس شفافیت موجود باعث میشود
شرکتهای شفافتری در بورس داشت و از این بازار برای
تامین مالی استفاده کرد.
معاون نظــارت بر بورس ســازمان بــورس همچنین
گزارشی از وضعیت تامین مالی از کانال بازار سرمایه ارائه
کرد و گفت :از ابتدای ســالجاری تاکنــون از محل بازار
ســرمایه حدود  ۸۱هزار میلیارد تومان تامین مالی شــده
اســت .ســاحورزی -نائب رئیس اتاق ایران -که از بخش
خصوصی در این نمایشــگاه حضور داشت ،به برخی دالیل
مقاومت در برابر تحریمها اشــاره و بر اهمیت نقش بخش
خصوصی در شرایط خاص فعلی تاکید کرد.
وی گفت کــه از  ۴۴میلیــارد دالر صادراتی که ایران
داشــته ۲۴ ،میلیارد دالر معادل  ۵۴درصد به کشورهای
همســایه بوده است .ســاحورزی گفت که رونق صادرات
غیرنفتی به کشــورهای همســایه از دالیل مهم تابآوری

ضریب نفوذ بیمه در ایران فقط  ۲.۴درصد است

اقتصاد در برابر تحریمهاســت .وی این مطلب را هم گفت
که از مجموع واردات  ۱۶کشور منطقه که بیش از ۱۰۰۰
میلیارد دالر است ،سهم ایران تنها  ۲۴میلیارد دالر یعنی
دو درصد کل واردات این کشــورها بوده است .مدیرعامل
منطقــه آزاد کیش نیز که به نوعی میزبــان این روزهای
بازیگران مالی و پولی کشــور اســت ،از ســرمایهگذاران
خارجی خواســت تا بدون توجه به فشارهای آمریکا ،برای
سرمایهگذارای به ایران بیایند.
وی همچنین از راهاندازی بورس بینالملل تا پایان سال
( )۱۳۹۸و همچنین تولید ارزهــای دیجیتال بهزودی در
مناطق آزاد خبر داد .بعد از ســخنرانیهای انجامشده در
مراســم افتتاحیه ،مســئوالن مربوطه برای افتتاح رسمی
نمایشــگاه به محل آن رفتند و از غرفههای بانکی ،بیمهای
و بورسی بازدید کردند.

رئیس کل بانک مرکزی
در نشست خبری چه گفت؟

رئیس کل بانک مرکزی هم در پایان مراســم افتتاحیه
در نشستی خبری حضور یافت و به پرسشهای خبرنگاران
پاســخ داد .غالمرضا ســلیمانی در رابطه بــا جریان اخیر
اعتراضی مربوط به اصالح قیمت بنزین گفت :روز گذشته
( ۲۷آبان) دستور بررسی سریع و دریافت اطالعات را صادر
کردهایم که مشــخص چه تعداد بانک و ســاختمان دچار
آسیب شدهاند .بخشی از این خسارات مربوط به ساختمان
بانکها بوده یا پولهای داخل آن که آتش گرفته اســت یا

پولهایی که به ســرقت رفته ،اختصاص دارد که ارزیابی و
پرداخت میشــود ،چراکه در مقابل آشوب و آتشسوزی
بیمه هســتند .ســلیمانی در مــورد خودروهایــی که در
جریان اخیر آســیب دیدند نیز گفت فقط خودروهایی که
در بیمهنامه آنها ذکر شــده باشــد ،در این رابطه دریافتی
بیمه خواهند داشت .همچنین ساختمانها و اماکنی بیمه
هستند ،در صورت آسیب ،خسارت دریافت خواهند کرد.
امــا در رابطه با اینکه افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه
میتواند صنعت بیمــه را تحت تاثیر قرار دهد ،رئیس کل
بیمه مرکزی توضیح داد :در کوتاه مدت ممکن اســت این
تغییر در بخشهای اقتصادی اثرگذار باشد ولی بررسیهای
اولیه ما در صنعت بیمه نشان میدهد که اثر مهمی ندارد.
وی افزود :در صنعت بیمه حمل و نقل از کانال خودروهایی
است که سوخت آنها گازوئیل اســت ،درصورتیکه قیمت
این ســوخت افزایشی نداشــته و این حوزه را تحت تاثیر
قرار نمیدهد.
در جریان سیل ابتدای سال جاری در مناطقی از کشور،
سازمان برنامه و بودجه از خسارت  ۳۸هزار میلیاردی خبر
داده بود کــه باید عمده آن از محــل اعتبارات بودجهای
بانک و بیمه تامین میشــد .این در حالی است که رئیس
کل بیمه مرکزی در پاســخ به ایسنا در رابطه با اینکه چه
میزان از این خســارت از محل بیمه پرداخت شده است؟
گفت ۲۱۷ :میلیارد تومان در مجموع پرداخت شده است.
ســلیمانی یادآور شــد :فقط واحدهای مسکونی که بیمه

بودند خسارت دریافت کردهاند.
اما رئیس کل بانک مرکزی در مورد جریان بدهی سایپا
نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که این شرکت حدود هزار
میلیارد تومان بدهی معوق به شــرکتهای بیمهای داشت
که بیمه مرکزی به طور جدی به موضوع ورود کرد و بعد از
بررسیهای صورت گرفته توافقاتی در این زمینه انجام شد.
ســلیمانی گفت :در حال حاضر بخشی از بدهی سایپا
پرداخت شده و مابقی در قالب دریافت چک بوده است که
در حال پرداخت اســت .بر این اساس اکنون سایپا بدهی
معوق توافق نشدهای با شرکتهای بیمه نداشته و در حال
تسویه است و خودروهای جدید نیز بیمه میشوند.
وی ایــن را هم گفت که ایران خــودرو به عنوان دیگر
شرکت خودروسازی مشکلی در بحث بیمه و بدهی ندارد.
موضوع هزینه  ۲۲هزار تومانی دریافت از زائران اربعین
بابت هزینههای بیمه نیز در این نشســت مطرح شــد که
رئیــس کل بانک مرکزی در رابطــه با آن توضیحاتی ارائه
کرد .ســلیمانی ادامه داد ۲۲ :هزار تومانی که دریافت شد
تماما برای بیمه نبوده اســت ۷۰۰۰ .تومان به ســازمان
اورژانس تعلق داشــت و  ۱۰هزار تومــان آن به بیمه .این
درحالی اســت که هزینههای انجام شده نشان میدهد که
حتی رقمی بیش از این هزینه شــده اســت .این در حالی
اســت که حدود ســه میلیون نفر از زائران بیمه شدند که
نزدیک به  ۴۵میلیارد تومان دریافتی داشتیم.
وی اضافه کرد :در این بین تعدادی فوت شــدند که در
مجموع به  ۲۳۰نفر رســیدند .از سوی دیگر تصادفهایی
داشتیم که دیه آنها پرداخت شد .همچنین تعدادی بر اثر
مریضی و کهولت سن درگذشتند که به آنها هم بیمه عمر
تعلق میگرفت .از ســوی دیگر  ۲۰۰۰نفر هم بیمار شدند
که مجبور شــدیم آنها را به ایران بازگردانیم و به هرحال
هزینههای مربوطه پرداخت شد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :در این بین مبلغی بیش
از آنچه دریافت شــده بود ،پرداخت .بیمههای مســافری
حتما قبل از ورود انجام میشود.
در رابطه با بیمه مســافری و افراد خارجی که به ایران
وارد میشــوند نیز ســلیمانی اظهار کرد که بیش از این
وضعیت نمایندگیهای در مرزها دچار مشــکالتی بود اما
به طــور جدی به آن ورود کرده و بــه نظم درآمدند .این
در حالی اســت که در بعضی مرزها افراد خارجی با همان
بیمهنامه وارد میشدند اما اکنون هر مسافر قبل از ورود به
ایران باید بیمهنامه ایرانی دریافت کرده باشد.

دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ،ابالغ شد
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در ابالغیــهای اعالم کرد که هرگونــه افزایش قیمت کاال و
خدمات تا اطالع ثانوی ممنوع است.
به گزارش ایســنا ،عباس تابش به منظور تحقق دستور
وزیــر صمت مبنی بر اینکه در راســتای اصالح نرخ بنزین،
هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ممنوع
است ،دستورالعملی برای اجرا به همه انجمنها ،اتحادیهها،
شرکتهای تولیدی الستیک و شرکتهای پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی ابالغ کرد.
در این ابالغیه آمده است :در راستای ابالغ مصوبه شورای
عالی هماهنگــی اقتصادی مبنی بر اصالح نرخ بنزین و نیز
در راســتای همافزایی و استفاده از پتانسیلهای انجمنها،
اتحادیهها و شــرکتها درجلوگیری از سوءاســتفادههای
احتمالی و بــه تبع آن اجحاف در حــق مصرفکنندگان،
ضروری اســت ضمن رصد و پایش مستمر بازار موضوع در
اســرع وقت به تمامی واحدهای تحت پوشش اطالع رسانی
شود .طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با توجه به
اهتمام ویژه تمام دستگاهها و سازمانهای مربوطه در برخورد با
تخلفات و درصورت هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی
و یا هرگونه اقدامی که موجب اخالل در بازار شود؛ اقدامات
الزم از سوی سازمان حمایت و سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استان معمول و حسب هماهنگیهای بعمل آمده ،با
دستگاههای متخلف در حداقل زمان ممکن برخورد خواهد
شد .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) همچنین
از آغاز اجرای برنامههای گســترده برای تشــدید اقدامات
نظارتی ویژه ،برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر
کشور خبر داد .به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،عباس تابش نظر به اجرایی شدن سیاست
اصالح قیمت بنزین بیان کرد :از آنجایی که به واســطه جو
روانی جامعه ،احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی
و یا امتناع از عرضه کاال با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت
جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توســط
برخی از تولیدکنندگان ،توزیع کنندگان یا تامین کنندگان

کاال دور از ذهن نیست ،لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و
کنترلی در بازار کاال و برخورد با محتکران و گرانفروشــان
در سراسر کشــور در دستور کار این سازمان و سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها قرار گرفته است .
وی تاکیــد کرد :ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان در اجرای این طــرح ،با بهره گیری از توان
بازرسان ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،انجمنهای
حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،ســازمان حمل و نقل و
پایانهها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیمهای مشــترک
متشــکل از نمایندگان ســازمان تعزیرات حکومتی و اتاق
اصناف استانها و دیگر سازمانهای مرتبط در سراسر کشور
در راســتای هــم افزایی و حصول نتایــج مطلوب در قالب
گشتهای مشترک ،بمنظور کنترل و رصد بازار ،نظارت خود
را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کســانی که از
عرضه کاال خودداری کنند یا محصوالت خود را به بهانههای

واهی احتکار کنند ،به شدت برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در بیان اهداف این طرح گفت :طرح تشدید نظارت و بازرسی
ویــژه برخورد با محتکــران با همکاری ســازمان تعزیرات
حکومتی ،سازمانهای صنعت و معدن و تجارت ،مجامع امور
صنفی و نیروی انتظامی در سراسر کشور اجرا و در خصوص
گرانفروشان و متخلفان اقتصادی اعمال قانون خواهد شد.
بــه گفته تابش ،نظارت بر رونــد عرضه کاالهای مهم و
اساســی از قبیل مواد پتروشــیمی ،انواع مواد شــوینده و
بهداشــتی ،انواع مــواد غذایی ،محصــوالت و فرآوردههای
پروتئینی و لبنی و ...از مهمترین اهداف این طرح به شــمار
میرود .
عضو کارگروه ستاد تنظیم بازار ،نظارت بر مراکز نگهداری
کاال (ســردخانهها ،بنادر ،انبارها) و بررسی میزان موجودی،
نظارت بر رعایت نصب برچســب قیمــت و صدور فاکتور و

5

رعایت ضرایب ســود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی
توسط مبادی صنفی عرضه کننده کاال و خدمات را از دیگر
اهداف این طرح برشــمرد .تابش وضعیت ذخائر کاالیی را
مناســب ارزیابی کرد و افزود :در شــرایط کنونی به تمامی
واردکنندگان و شــرکتهای تولیدی و توزیعی و واحدهای
صنفی خرد و کالن توصیه میشــود که عرضه بدون وقفه
کاالهای خود را با نگاه تنظیم بازار ،مدیریت کنند؛ چراکه در
صورت دپو و نگهداری و عدم اعالم موجودی کاالهای خود
بهخصوص کاالهای اساسی در انبار و سردخانهها ،عمل آن
واحد مصداق ارتکاب ،اختفاء و امتتناع از عرضه کاال به قصد
گرانفروشی محسوب شــده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز
محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با
متخلف برخورد میشود .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
تسریع در رســیدگی به پرونده متخلفان را از دیگر اهداف
این طرح دانست و عنوان کرد :بر پایه این طرح با همکاری
سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه سیار) برای تسریع در
ت در رابطه با
رسیدگی خارج از نوبت و با تعیین اشد مجازا 
متخلفان و محتکــران در محل ارتکاب تخلف اعمال قانون
میشود .تابش با یادآوری اینکه سامانه  ۱۲۴شبانهروز آماده
دریافت گزارشــات و شکایات مردمی است ،از مردم سراسر
کشور تقاضا کرد با توجه به اینکه کاالهای ضروری به میزان
الزم جود دارد ،در صورت مشاهده گرانفروشی یا احتکار کاال
با ســامانه ارتباطی  ۱۲۴و ستادهای خبری سازمان صنعت
و معدن سراسر کشور تماس گرفته و بازرسان را در راستای
مبارزه با متخلفان یاری کنند.
وی ضمن اشــاره به تاکیــدات وزیر صمت و تصمیمات
متخذه کارگروه تنظیم بــازار ،یادآوری کرد :به منظور رفع
التهاب تصنعی و آرام ســازی فضای بازار در جهت صیانت
از حقوق مصرف کنندگان و نیل به اهداف کالن اقتصادی،
وضعیت بازار از حیث استمرار عرضه کاال متناسب با نیاز بازار
مصرف تا اطالع ثانوی به دقت و مستمر رصد و پایش و وفق
قانون اقدامات پیشگیرانه موثر و بازدارنده در رابطه با تخلفات
احتمالی اعمال خواهد شد.

واریز مرحله اول کمک حمایتی

مرحله اول از پرداخت مبالغ در قالب طرح حمایت معیشتی خانوار ،دوشنبه
شــب به حساب تعدادی از سرپرســتان خانوار که مشمول بودند ،واریز شد که
در این مرحله جمعیت  ۲۰میلیون نفری را در برگرفته است .به گزارش ایسنا،
با شروع ســهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین ،دولت طرح حمایت از معیشت
خانوار را در دستور کار قرار داد و اعالم کرد که منابع ناشی از افزایش قیمت که
حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شــده ،به مردم بر میگردد .براین اساس،
قرار شد برای خانوارهای تکنفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار تومان ،سه
نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهارنفره  ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار
تومان واریز شــود .پرداختی این طرح ،در سه مرحله انجام میشود که مرحله
اول آن ســاعت  ۲۴روز  ۲۷آبان به حســاب برخی مشموالن واریز شده است.
طی برنامه زمانبندی شــده ،مرحله دوم واریز چهارشــنبه( ۲۹آبان) و مرحله
سوم نیز ساعت  ۲۴شنبه (دوم آذرماه) است .جمعیت هدف این طرح حمایتی،
حدود  ۱۹میلیون خانوار اعالم شده که جزئیات طرح نشان میدهد حدود ۶۰
میلیــون نفر این منابع را دریافت میکنند و در هر مرحله پرداخت  ۲۰میلیون
نفر را شامل میشود .مددجویان کمیته امداد ،بهزیستی ،زنان سرپرست خانوار،
بازنشستگان ،مستمری بگیران ،معلمان ،روستاییان و عشایر ،کارگران ،کارمندان
و اقشار کم درآمد جامعه هدف کمک حمایتی دولت را تشکیل میدهند .بیش
از  ۱۸میلیون خانوار شــامل  ۶۰میلیون نفر دریافت کننده این کمک حمایت
هســتند که نزدیک به  ۱۸میلیون نفر کمتر از جمعیت  ۷۸میلیون نفری است
کــه در حال حاضر یارانه نقدی دریافت میکنند .با این وضعیت احتماال همان
ســه دهک باالی درآمدی که قــرار بود از دریافت یارانه نقدی حذف شــوند،
مشمول دریافت کمک حمایتی در افزایش قیمت بنزین نشدهاند .این در حالی
است که گزارشهای رسمی نشــان میدهد دهکهای باالی درآمدی بیش از
 ۲۰برابر سایر دهکها از یارانه بنزین استفاده میکنند و اکنون در طرح اصالح
قیمت سوخت و یارانههای پنهان به طور طبیعی در اولویت حذف قرار دارند.

وزیر اقتصاد:

بودجه  ۹۹ارتباط زیادی با قیمت دالر ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بودجه سال آینده ارتباط زیادی با
قیمت دالر ندارد .به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند دیروز (سهشنبه) در حاشیه
نمایشــگاه تراکنش که در مرکز نمایشگاهی بوســتان گفتوگو برگزار شد ،در
جمع خبرنگاران درباره قیمت دالر در بودجه سال آینده تصریح کرد که بودجه
مدنظر ما در ســال آینده زیاد به قیمت دالر ارتباطی پیدا نمیکند .سخنگوی
اقتصادی دولت با اشــاره به اهمیت نمایشگاه ایران تراکنش در هوشمندسازی
بانکها ،اظهار کرد :بانکهای ایران اکنون هوشــمند نیســتند و اگر بخواهند
نقشی پویا و بالنده در اقتصاد داشته باشند ،باید خودشان را به فناوریهای نوین
مجهــز کنند .وی افزود :در این عرصه باید از بانکداری الکترونیک به دیجیتال
و پس از آن به ســمت بانکداری هوشمند حرکت کنیم و در این بخش بسیار
مهم است که بتوانیم ابعاد مختلف موضوع را در بانکها اجرایی کنیم .وزیر امور
ی به
اقتصاد خاطرنشان کرد :باید بتوانیم ارتباط بینالمللی را چه در انتقال فناور 
بانکها و چه در تشکیل کنسرسیومهایی در زمینه بانکداری دیجیتال تقویت
کنیم .دژپســند با اشاره به موانع پیشروی بانکداری هوشمند در ایران ،گفت:
این طرح در ایران اجرا میشــود ،اما ســرعتی که مدنظر ماست را ندارد که در
حال حاضر تمهیدات الزم صورت گرفته و برنامههای خوبی در بانکها طراحی
میشود که این سرعت را افزایش میدهد.

سهمیه بنزین تا  360لیتر قابل انتقال است
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :برای خودروهای
شخصی ســواری ،سهمیه بنزین به شــرط عبور نکردن از  ۳۶۰لیتر در کارت
ذخیره میشــود و قابل انتقال به ماههای بعد است .فاطمه کاهی در گفتوگو
با ایسنا ،با تاکید بر اینکه سهمیه  ۶۰لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت عدم
استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل میشود ،اظهار کرد :البته باید توجه
داشت که پس از شش ماه ،مازاد  ۳۶۰لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف
میشــود؛ بدین معنا که پس از این زمان ،هرچه بیــش از  ۳۶۰لیتر در کارت
سوخت افراد وجود داشــته باشد ،حذف خواهد شد .به عبارت دیگر اگر فردی
در طول این شــش ماه مثال  ۳۰لیتر از سهمیه خود استفاده کند ،در ماه هفتم
سهمیه  ۶۰لیتر به او تعلق نخواهد گرفت ،بلکه این عدد به  ۳۰لیتر میرسد .وی
افزود :ممکن است فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت
ســوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان
 ۳۶۰لیتر باقی میماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمیکند .ســخنگوی
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید به اینکه افراد میتوانند  ۶۰لیتر
ســهمیه آبان موجود در کارت ســوخت خود را در ماه آذر یا ماههای بعد از آن
استفاده کنند ،گفت :جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد؛ چراکه سوخت آبانماه
به طور کامل ذخیره و به ماه بعد منتقل میشود .کاهی با تاکید بر اینکه در حال
حاضر مشــکلی برای تامین سوخت نداریم گفت :در حال حاضر سوخترسانی
مانند روال ســابق انجام میشود و مردم نباید در این باره نگرانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه سهمیه  ۶۰لیتر اعالمی مربوط به ماه آبان است و سهمیه ماه
آذر جداگانه به کارت ســوخت افراد واریز می شــود ،در مورد زمان شارژ کارت
ســوخت آذرماه اظهار بیاطالعی کرد و گفت :هنوز در مورد اینکه زمان شــارژ
ماهانه بنزین کارتهای ســوخت ابتدای ماه باشــد یا  ۲۴هر ماه دستوری ابالغ
نشده است.

 ۲۹۰۰۰۰۰۰۰تراکنش شتابی و شاپرک
در روز قطعی اینترنت
مدیرعامــل شــرکت خدمــات انفورماتیک با اشــاره بــه وضعیت طبیعی
تراکنشهای بانکی در زمان قطعی اینترنت به پایداری  ۹۹.۹درصدی شــبکه
بانکی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،ســید ابوطالب نجفی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه ایران
تراکنش که دیروز (سهشنبه) در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتوگو برگزار شد،
در پاســخ به پرسش ایسنا در خصوص وضعیت دسترسی به خدمات بانکی در
نبود اینترنت طی روزهای اخیر در کشــور ،تاکید کرد :طی چند روز گذشــته،
مشکلی در تراکنشهای بانکی به واســطه قطعی اینترنت مشاهده نشد .برای
مثال روز گذشــته ( ۲۷آبان ماه)  ۲۹۰میلیون تراکنش شتابی و شاپرک شامل
 ۱۲۴میلیون تراکنش در شبکه شتاب و  ۱۶۶میلیون خرید در شبکه شاپرک به
ثبت رسید که پایداری بیش از  ۹۹.۹درصد داشته است .وی افزود :در خصوص
اتصال سرویسهای حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت ،پیش
از این چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشــان داد شــبکه دارای پایداری
کامل در برابر اتفاقات احتمالی اســت؛ ضمن آنکه روشهای پشــتیبانی را نیز
مدنظر قرار دادیم .مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک درباره خسارتهای
ایجاد شــده در شــعب بانکی کشور و تخریب شــبکه کابلی شعب در روزهای
اخیر ،گفت :ما چندین هزار ارتباط پشــتیبان را تدارک دیدهایم و در کنار آن
ارتباطات شــبکه بانکی از طریق لینکهای ماهوارهای نیز برقرار است .به گفته
نجفی ،در پی مشــکالت به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز
بانکی صدمه دیده باشد که به دلیل وجود حدود  ۵۵هزار دستگاه خودپرداز در
کشور ،این تعداد باال نیست .ضمن آنکه  ۹۰درصد سرویسهای مردم از طریق
خدمات الکترونیک انجام میشود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانکها
تاثیری در سرویسهای بانکی نداشته است .وی با اشاره به حمایت این شرکت
از حضور بیش از  ۶۰استارتاپ حوزه مالی و بانکی در نمایشگاه تراکنش ایران،
گفت :مرکز نوآوری آیفینک که توســط شرکت خدمات انفورماتیک ایجاد شده
است از اســتارتاپهای حوزه مالی و بانکی حمایت میکند .مدیرعامل شرکت
خدمــات انفورماتیک اضافه کرد :نوآوری در همه صنایع ،دســتاوردهای خوبی
برای مشتریان صنعت داشته و از آن جاکه صنعت بانکداری از این موضوع جدا
نیســت ،نفوذ نوآوری به صنعت بانکداری نیز در دنیا رو به افزایش است .نجفی
با بیان اینکه هم اکنون شرکتهای بزرگ نوآور در دنیا مانند فیسبوک ،گوگل
و  ebayوارد حوزه بانک و پرداخت شــدهاند ،گفت :بانکها باید توجه داشــته
باشند که با حضور بازیگران نوآور و فناور در این صنعت ،اگر روند فعالیت خود
را تغییر ندهند ،ســهم بازار را از دست خواهند داد .وی تاکید کرد :در ایران نیز
استارتاپهای بزرگی مانند دیجیکاال و اسنپ وارد حوزه پرداخت شدهاند و این
مساله نشان میدهد که بانکها باید به سمت و سوی بانکداری باز حرکت کنند
و با فینتکها و نوآوران همکاری کنند و ســرویسهای سنتی را کنار گذاشته و
ســرویسهای جدید ارائه دهند .مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان
اینکه این اتفاق باعث ادغام سرویسهای سنتی در سرویسهای جدید میشود،
ادامه داد :بانکها باید سرویسها پایه بانکی را ایجاد کرده و فینتکها را به این
فضا متصل کنند.

