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که  شرایطی  در  و  گذشته  سال  تابستان 
از فضای  پیرامون طرح صیانت  حرف وحدیث ها 
مجازی گرم بود، فیلمی از گفته های سید ابراهیم 
رئیسی، در حراست از کسب و کارهای اینترنتی 
مقطع  این  در  رئیسی  می شد.  دست  به  دست 
اتهامات  رد  با  بود،  منتخب  جمهوری  رئیس   که 
محدوسازی  و  بستن  برای  او  تالش  بر  مبنی 
فضای مجازی، از کسب وکارهای مجازی و البته 

اینستاگرام حمایت کرده بود.
رئیس جمهوری در این فیلم می گوید: »فضای 
فضای  است.  مردم  کار  و  کسب  زمینه  مجازی 
مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق 
کسب درآمد می کنند. آیا کسی می آید محل درآمد 
مردم را تعطیل کند.« او حتی در حمایت از فضای 
نیز  خانواده اش  و  خود  مثبت  دیدگاه  از  مجازی 
من  »دختران  بود:  گفته  و  آورده  میان  به  سخن 
می کنند،  خرید  فضا  این  طریق  از  وقت ها  خیلی 
است،  راحت تر  هم  است  ارزان تر  هم  می گویند 

هم می توانیم به کاالی مناسب دست پیدا کنم.«
مرداد  در  منتخب  رئیس جمهور  اظهارات  این 
ماه ۱۴۰۰ نویدبخش دو پیام مهم بود. اول این که 
دولت جدید بر خالف آن چه تبلیغ می شد مخالف 
محدودسازی فضای مجازی و فیلترینگ نیست و 
روند  کشور  سیاست مداران  و  دولت  این که  دوم 
دیجیتال شدن و ماهیت اقتصادی در عصر جدید 
در  تصورات  این  خالف  بر  اما  پذیرفته اند.  را 
ابراهیم  سید  اظهارات  این  از  ماه   ۱۵ تنها  فاصله 
رئیسی در یک ماه و نیم گذشته شاهد فیلترینگ و 

محدودسازی اینترنت هستیم.
اخیر کشور و مسائل  ناآرامی ها  هر چند وقوع 
بوده اند،  اخیر  اصلی محدودیت های  بانی  امنیتی، 
اما مساله این است که قراین و شواهد از ادامه دار 
دارند.  حکایت  وضعیت  این  بودن،  بلندمدت  و 
یعنی گامی رو به عقب نسبت به پذیرش واقعیات 
دیجتالیزه شدن  مسیر  در  یا  دیجتال شده  اقتصاد 

است.  شده  برداشته  کالن  سطح  در  مناسبات 
متخصصان  از  بسیاری  که  آن چنان  گام  این  البته 
کرده اند،  تصریح  و  تاکید  مختلف  حوزه های 
پیامدهای منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به 
همراه دارد که در ادامه گزارش حاضر به مهم ترین 

آن ها پرداخته می شود.
سکانس اول - ورشکستگی 

 کسب و کارهای اینترنتی
و  فیلترینگ  تاثیر  مشهودترین  و  اولین 
گذشته،  نیم  و  یک  طی  اینترنت  محدودسازی 
بر  مخرب  البته  و  عمیق  مستقیم،  منفی  تاثیر 
روزهای  همان  از  است.  اینترنتی  کسب وکارهای 
ابتدایی آغاز دور جدید فیلترینگ در کشور آینده 
در  جدی  دغدغه ای  به  اینترنتی  کسب وکارهای 

کشور تبدیل شد.
سوی  از  گزارشی  ابتدایی  هفته های  همان  در 
مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن عنوان شده 
در  اینترنتی  فروشنده  هزار   ۳۰۰ تا   ۲۰۰« بود: 
به  وابسته  نفر  میلیون   ۱۱ معیشت  و  فعال  ایران 
کسب وکار مجازی است.« در این بین، بر اساس 
گزارش های ارائه شده، بیشترین تاثیرات فیلترینگ 
بر اینستاگرام بوده است؛ چرا که این پلتفرم تا ۸۰ 
درصد )۹ میلیون( بر بازار دیجیتال مارکتینگ را 

در اختیار دارد.
نظام  »سازمان  گزارش  اول  هفته های  همان  در 
تمامی  فروش  کاهش  از  تهران«  رایانه ای  صنفی 
شرکت ها در نتیجه فیلترینگ خبر داد. به گونه ای 
که عنوان شد بیش از ۴۱ درصد شرکت ها ۲۵ تا 
۵۰ درصد درآمدشان را از دست داده و ۴۷ درصد 
آن ها بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته اند. 
از ۵۰ و ۲۱ درصد  همچنین، ۵۳ درصد مشاغل 
۵۰ تا ۱۰۰ و ۱۸ درصد از خسارت بین ۱۰۰ تا 

۵۰۰ میلیون تومانی در روز گزارش داده بودند.
فیلترینگ های  که  شد  برآورد  مقطع  همین  در 
چالش  با  را  نفر  میلیون  ونیم  سه  اشتغال  اخیر 
است.  بوده  اثرگذار  نفر  میلیون   ۱۰ زندگی  بر  و 
اینترنت  رصد  جهانی  »مرجع  بالکس  »نت  حتی 
اینترنت  به  دسترسی  قطع  ساعت  هر  ضرر  نیز 
بین الملل در ایران را تا ۱.۵ میلیون دالر ارزیابی 
این رقم ضرب در ۲۴ ساعت شود  اگر  کرد که 
روزه  در  دالری  میلیون   ۳۶ ضرر  بزرگ  رقم  به 

خواهیم رسید.
سکانس دوم - تاثیرات مخرب بر رشد و 

توسعه اقتصادی کشور
امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای 
 Digita-( دیجیتال  اقتصاد  توسعه سافته 
 Digita-( دیجتال  بازاریابی  یا   )Economy
Marketing( به بخش غیر منفک و غیر قابل 
گزارش  بنابر  است.  شده  تبدیل  جامعه  انکار 
روزنامه شرق در ۵ آبان، بیش از پنج میلیارد نفر 
یعنی ۶۳ درصد جمعیت جهان از اینترنت و دو 

میلیارد سایت استفاده می کنند و این تعداد با نرخ 
 ۷۰۰ از  بیش  )روزانه  درصد  شش  ساالنه  رشد 
هزار کاربر جدید( همچنان در حال افزایش است.
کاربران  تعداد  نفری،  میلیون    ۸۵ ایران  در 
از  بیش  و  عبور کرده  نفر  میلیون  از ۷۲  اینترنت 
پیام رسان ها  ۵۵ درصد در شبکه های اجتماعی و 
 ۱۰ حدود  قبل  سال  به  نسبت  که  دارند  فعالیت 
درصد رشد داشته است. اینستاگرام با ۴۸ میلیون 
به  کاربر،  میلیون  با حدود ۵۲  کاربر و واتس اپ 
پیام رسان  اجتماعی و  ترتیب محبوب ترین شبکه 
در ایران محسوب می شدند. تلگرام نیز ۵۰ میلیون 

کاربر ایرانی دارد.
ارتباطات  از  فارغ  که  داشت  توجه  باید  اما 
اقتصادی  تعامالت  سرگرمی،  حوزه  و  اجتماعی 
یکی از مهم ترین کارویژه ای این پلتفرها در ایران 
موضوع  این  به  کافیست  فقط  هستند.  جهان  و 
توجه شود که درآمد نوع کسب وکار اینترنتی در 
به  اکنون  در خرده فروشی،  به ویژه  سطح جهانی، 
بیش از دو تریلیون دالر رسیده است. همین امر 
موجب شده اغلب کارفرمایان، نیروی کار خود را 
عبارتی  به  تامین می کنند؛  و  انتخاب  این فضا  از 
به  را  ویژه  توجهی  اقتصادی  کارگزاران  تمامی 

دیجیتال مارکتینگ معطوف کنند.
در این میان نکته قابل تامل این است که موضوع 
اقتصاد دیجیتال، امروزه به فراتر از اقتصادی خرد 
توسعه  و  رشد  در  را  مهم  نقشی  حتی  و  رسیده 
میان،  این  در  دارد.  مختلف  کشورهای  اقتصادی 
نه تنها  مجازی  فضای  فیلترینگ  و  اینترنت  قطع 
زندگی ساده و فعالیت های روزمره به ویژه روابط 
اجتماعی را مختل کرده بلکه خسارت های زیادی 
کرده  تحمیل  کشور  تولید  چرخه  و  اقتصاد  بر 

است.
بر  حاکمیت  و  دولت  تاکید  که  شرایطی  در 
توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و دیجیتالی شدن 
اینترنت  مانند صنعت و معدن است،  بخش هایی 

تسهیلگر  روغن  و  توسعه  بازوی  اصلی ترین  که 
فیلترینگ  و  اختالل  می شود،  محسوب  صنایع 
اقتصادی  فعاالن  و  بنگاه ها  از  بسیاری  و  شده 
این  است.  کرده  مواجه  جدی  چالش های  با  را 
اختالل، تولید را در نیمی از بخش های اقتصادی 
اگر  به طوری که  داده،  به طور چشمگیری کاهش 
ضربه  باشد،  داشته  استمرار  محدودیت ها  این 
جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. تبعات 
محدودیت در اینترنت بر واحدهای صنعتی بسیار 
یا  رشته فعالیت  هر  در  و  است  پیچیده  و  متنوع 

واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.
سکانس سوم - افزایش بیکاری

 در سطحی گسترده
اقتصادی مورد اشاره، تداوم  آثارهای  بر  عالوه 
وضعیت فیلترینگ و اختالل در شبکه اینترنت به 
اشتغال  در حوزه  را  مهم  نقشی  می تواند  وضوح 
نظرسنجی  به  رجوع  زمینه،  این  در  باشد.  داشته 
تامل  قابل  بسیار  اقتصاد  دنیای  روزنامه  تحقق  و 
است. این روزنامه پس از نظرسنجی از ۴۰ فعال 
از ۹۷ درصد  بیش  اقتصادی در گزارشی نوشت 
کسب وکارشان  به  مالی  خسارت  پاسخ دهندگان، 
را تایید کردند و بیش از ۶۷ درصد اعالم کردند 
که اختالالت ایجاد شده باعث خسارت اعتباری 

به کسب وکارشان شده است.
»آیا  سوال  به  نفر   ۳۹ پاسخ دهنده،   ۴۰ میان  از 
خسارت  موجب  اینترنت  در  ایجادشده  اختالل 
مالی به کسب وکار شما شده است؟« پاسخ مثبت 
از  دادند که درنتیجه ۹۷/۵ درصد پاسخ دهندگان 
اینترنتی آسیب دیده اند. همچنین  محدودیت های 
می توانند  که  کرده اند  اعالم  آن ها  درصد   ۶۷/۵
این  کنند.  برآورد  را  شده  وارد  مادی  خسارت 
پاسخ دهندگان  درصد   ۵۰ می دهد  نشان  گزارش 
مادی  اختالل خسارت  این  اثر  در  درصد   ۳۰ تا 
دیدند. ۲۲/۵ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۲۷/۵ 
اختالالت  اثر  در  درصد   ۵۰ از  بیش  هم  درصد 

اینترنت دچار آسیب شده اند.
اعالم  پاسخ دهندگان  درصد   ۹۲/۵ ادامه  در 
کردند تداوم اختالل در اینترنت، تداوم خسارت 
 ۴۵ و  داشت  خواهد  به دنبال  برایشان  را  مادی 
ادامه اختالل،  تایید کردند که در صورت  درصد 
بین  از  کامل  به طور  است کسب وکارشان  ممکن 
برود. ۵۵ درصد اعالم کردند که کسب وکارشان 

تغییر شکل پیدا کرده است.
مهمی  واقعیات  گویای  وضوح  به  آمارها  این 
کشور  در  بیکاری  وضعیت  و  اشتغال  آینده  بر 
است. این که ۴۵ درصد کسب وکارها در معرض 
ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر 
را  فاجعه  یک  وقوع  پالس  هستند،  اشتغال  تغییر 
در بازار اشتغال مخابره می کند. حتمی ترین پیامد 
چنین رخداد ی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از 

کارگاه ها و کارخانه ها است.

البته این موضوع در گفت وگوی خبرنگار فرارو، 
با یک کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، 
شاغل در شهر صنعتی شمس آباد، نیز مورد تایید 
مهندس  این  اظهارات  بنابر  است.  گرفته  قرار 
HSE در معاینات دوره ای بسیاری از کارخانه ها 
به این مساله مشهود بوده که تعدیل نیروی قابل 
این  پی جویی  در  است.  گرفته  صورت  توجهی 
سوی  از  محصوالت  فروش  کاهش  نیز  موضوع 

مدیران کارگاه ها و کارخانه ها مطرح شده است.
کانس چهارم- تاثیرات پنهان فیلترینگ

 بر تضعیف بخش خصوصی و حوزه های 
مختلف دیگر

همچون  اقتصادی  آشکار  حوزه های  از  فراتر 
تعدیل  اینترنتی،  کارهای  و  کسب  ورشکستگی 
و  فیلترینگ  بیکاری،  افزایش  و  نیروهای 
و  غیرمستقیم  تاثیرات  اینترنتی  محدودیت های 
پنهانی را بر فعالیت های بخش خصوصی و حتی 
دولتی در حوزه های مختلف داشته است. در یکی 
شرکت  مدیرعامل  اخیرا  نمودها،  عینی ترین  از 
پست از کاهش یک سوم درآمد شرکت ملی پست 
بر  آن  نمونه های  از  یکی  این  که  است  داده  خبر 

بخش دولتی است.
کاهش  نتیجه  در  مالی  انتقاالت  و  نقل  کاهش 
از  دیگر  یکی  اینترنتی  کسب وکارهای  فروش 
است.  اینترنت  روند  در  اختالل  حتمی  تبعات 
همین روند تاثیر عمیق را بر کاهش گردش مالی 
بانک ها داشته و خواهد داشت که برآیند حتمی آن 
می تواند کاهش سوددهی بانک ها باشد. همچنین، 
تنها  فیلترینگ  و  اینترنت  در  اختالل  تاثیرات 
محدود به کسب و کارهای اینترنتی نبودهف بلکه 
تاثیرات آن به طور روزانه بر بازار کاالها نیز تاثیر 

گذاشته است.
رسانه های  بخش  دیگر،  سطحی  در  حتی 
خصوصی اعم از سایت ها و روزنامه ها که منابع 
می کنند،  تامین  تبلیغات  گرفتن  از  را  خود  مالی 
که  چرا  شده اند؛  مواجه  جدی  بسیار  چالشی  با 
و  کارخانه ها  آپ ها،  استارت  از  بسیاری  دیگری 
باور  البته  و  درآمد  کاهش  دلیل  دو  به  شرکت ها 
به ناکارآمد بودن تبلیغ در فضای مجازی به شکل 
تبلیغات  به هزینه کردن در حوزه  کنونی، حاضر 
نیستند. البته این نمونه ها آنقدر گسترده است که 
حتی می توان دامنه آن را به درآمد سوپرمارکت های 

محلی نیز ارجاع داد.
سکانس پنجم - کاهش ورود گردشگران

 به کشور و هدر رفت فرصت طالیی
 جام جهانی قطر

که  محسوسی  و  عینی  از حوزه های  دیگر  یکی 
به طور مستقیم از فیلترینگ ضربه خورده، بخش 
جذب  ویژه  فرصت سوزی  ویژه  به  گردشگری، 
توریسم در میانه برگزاری جام جهانی قطر بود. بر 
ایلنا، میر پویان رفیعی شاد، رئیس  اساس گزارش 
هوایی،  سفر  دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره  هیئت 
در  تاکیدکرده  تهران،  استان  زیارتی  و  گردشگری 
نتیجه کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از 
ایران در جهان می شود، بیش از ۹۰ درصد تورهای 
ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری 

داخلی، خروجی و تورهای ورودی هستیم.
رفیعی شاد تاکید می کند: »صنعت گردشگری با 
تکنولوژی آمیخته است. از این رو کندی سرعت 
بخش  که  اپلیکیشن هایی  شدن  فیلتر  و  اینترنت 
و  آژانسداران  فعالیت  و  تبلیغات  بار  از  عمده ای 
می شد،  انجام  آن ها  روی  بر  گردشگری  فعاالن 
گردشگری  صنعت  متوجه  را  زیادی  آسیب های 
کرده است. او از تعدیل نیرو بسیار زیاد و حتی 
از آژانس ها و دفتر خدمات  تعطیلی کامل برخی 

مسافرتی کشور در تهران خبر می دهد.
نمود  عینی ترین  اظهارات،  این  از  فراتر 
می توان  را  توریسم  زمینه  در  فرصت سوزی 
پتاسیل های  و  قطر  جهانی  جام  برگزاری  به 
مسئوالن  داد.  رجوع  کشور  برای  آن  گردشگری 
کشور در گذشته بارها از آمادگی و استقبال ایران 
از میهمانان دیگر کشورها، در میانه برگزاری جام 
جزیره  در  ظاهرا  حتی  بودند.  داده  خبر  جهانی 
بود.  گرفته شده  نظر  رد  ویژه  تدابیری  هم  کیش 
در  ایران  منفی  بازنمایی  و  فیلترینگ  اکنون  اما 
قاطع  اکثریت  که  رسانه های جهانی موجب شده 
امارات،  همانند  کشورهای  به  فوتبال  طرفداران 

عربستان و ترکیه سرازیر شوند.
سکانس ششم - کاهش اعتبار فعاالن اقتصادی 

در سطح مبادالت خارجی
محدودیت های  و  فیلترینگ  تاثیرات  گستره 
ایرانی  اقتصادی  فعاالن  سطح  به  حتی  اینترنتی، 
روزها  این  است.  رسیده  نیز  خارجی  سطح  در 
بر اساس اظهارات تجار و اعضای اتاق بازرگانی 
ایران، فیلترینگ محدودیت های زیادی را بر روند 
ایجاد  خارجی  طرف های  با  آن ها  ارتباط گیری 
کرده است. در این زمینه، روزنامه دنیای اقتصادی 
به نقل از یک تاجر ایرانی می نویسد: »توضیح این 
مسئله دشوار است که چگونه در یک کشور حتی 
پیام رسانی مانند واتساپ قطع می شود و این نشانه 
را  تجارت  و  می شود  محسوب  محیط  بی ثباتی 
دشوار یا به طور کلی قطع می کند. حتی اگر تجار 
خارجی همدلی با ایرانیان نشان دهند این مسئله 

همیشگی نخواهد بود.«
که  است  معنا  بدین  وضوح  به  اظهارات  این 
به  نمی توانند  خارجی  طرف های  سو،  یک  از 
باشند  داشته  تعامل  ایرانی  تاجران  با  سابق  روال 
پلتفرم هایی  فیلتر  و  قطع شدن  دیگر،  از سوی  و 
میزان  بر  منفی ای  روانی  بار  آپ،  واتس  همچون 
داشته  ایرانی  طرف  با  معامله  در  آن ها  اطمینان 
آسانی می تواند موجب شود  به  امر  است. همین 

که آن ها قید تجارت با ایران بزنند.

اقتصاد

۶ سکانس از بالی فیلترینگ بر سر اقتصاد
دوشنبه 16 آبان  1401      شماره  6406      سال بیست و پنجم

بیش از ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب ناترازی در تولید گاز

شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  ی  نماینده 
در  موجود  نگرانی های  خصوص  در  اسالمی 
گاز  مصرف  کرد:  بیان  گاز،  ناترازی  زمینه ی 
الی   ۲۰۰ حدود  سال  گرم  فصول  در  خانگی 
۲۵۰ میلیون متر مکعب، یعنی ۲۸ درصد مصرف 
گاز در کشور است، نیروگاه ها هم با ۳۷ درصد 
مصرف، بیشترین مصرف گاز را دارند؛ با چنین 
شرایطی در فصول سرد حدود سه برابر مصرف 

گاز خانگی افزایش می یابد.
در  مصرف  مقدار  افزود:  یوسفی  مجتبی 
روزهای سرد سال به ۶۰۰ الی ۶۵۰ متر مکعب 
نشان  شده  انجام  برآوردهای  می رسد،  روز  در 
 ۲۰۰ پیک مصرف حدود  روزهای  در  می دهد، 
را  تولید  ناترازی  مکعب،  متر  میلیون   ۲۵۰ الی 
عدم  دلیل  به  موجود  مشکالت  هستیم.  شاهد 
برای  زیرساخت ها  بخش  در  گذاری  سرمایه 
توسعه میادین مشترک و اختصاصی گاز و نفت 
و همچنین عدم تعمیرات اساسی و به روزرسانی 
این زمینه است که سبب فرسودگی مخازن  در 
در  الزم  اصالحات  اگر  و  شده  گاز  و  نفت 
سال های پیش رو انجام نگیرد، در سال ۱۴۰۳ به 
اندازه ی یک فاز از پارس جنوبی با کاهش تولید 

گاز مواجه خواهیم شد.
یوسفی در ادامه بیان کرد: بر اساس اسناد باال 
تولید ۱/۵  به  باید  انتهای سال ۱۴۰۸  دستی در 
میلیارد متر مکعب در حوزه ی نفت و گاز برسیم، 
مکعب  متر  میلیون   ۵۰۰ باید  گاز  تولید  یعنی 
افزایش یابد، اگر بخواهیم با همین رویه و عدم 
سرمایه گذاری جهت توسعه میادین و نوسازی 
اساسی  تعمیرات  فشار،  تقویت  ایستگاه های 
پاالیشگاه ها  چاه ها، کارخانجات نمک زدایی و 
افزایش  موجود  ناترازی  قطعًا  رویم،  پیش 
می یابد. همچنین برای اصالح الگوی مصرف و 
بهینه سازی باید ایجابی و تشویقی عمل شود؛ 
برای مشترکین کم مصرف طبق  مثال  عنوان  به 
مصوبه ی مجلس، بهای گاز به صورت رایگان و 
مشترکینی که به دلیل مالکیت خانه های بزرگ، 
ویالهای آنچنانی و استخردار و... مصرف باالیی 
بهای  پلکانی  تعرفه ی  افزایش  اساس  بر  دارند، 

گاز مصرفی شأن دریافت شود.
طور  به  کرد:  تاکید  پایان  در  نماینده  این 
کلی، باید در حوزه ی توسعه ی میادین مشترک 
از  برخی  که  ملی  ثروت  و  سرمایه  عنوان  به 
کشورهای چون قطر مشترک است و همچنین 
سرمایه گذاری در حوزه ی میادین گازی، تعمیر 
طبق  که  کارخانجات  و  پاالیشگاه ها  تجهیز  و 
برآورد کارشناسان ۸۰ میلیارد دالر سرمایه برای 
این منظور موردنیاز است، طی ۸ سال اقدام شود، 
تا فرصت موجود را تبدیل به برگ برنده ای برای 
رشد اقتصادی کشور کنیم، چرا که قطعًا بعد از 

سال ۱۴۰۸ تبدیل به یک وارد کننده می شویم.

اجتناب پاکستانی ها 
از تاسیس بانک مشترک

 با ایران
پرسش  این  به  پاسخ  در  میرجاوه  علی ریگی 
و  ایران  بین  مشترک  بانک  افتتاح  وضعیت  که 
پاکستان به کجا رسیده است آیا می توان امیدوار 
به راه اندازی این بانک باشیم؟ گفت: بانک های 
این رو  از  می کنند  کار  آمریکایی ها  با  پاکستانی  
به راحتی قبول نمی کنند که با ایرانی ها فعالیت 
در  صرافی ها  و  بانک ها  باشند؛  داشته  اقتصادی 
آغاز  از  بعد  چون  می کنند  اجتناب  پاکستان 
سیاه  لیست  در  ایران  با  مالی  و  پولی  مراودات 
آمریکا بروند، به همین دلیل بعید است که این 
مهم تا زمانی که تحریم ها علیه ایران وجود دارد 

عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اگر تحریم ها علیه ایران به حالت 
تعلیق در بیایید در شرایط عادی نیازی به ایجاد 
بانک مشترک وجود ندارد و با گشایش ال سی ها 

و اعتبار اسنادی می توان کارها را جلو ببریم.
طرف های  را  پاکستانی ها  اقتصادی  فعال  این 
افزود:  و  ندانست  اعتمادی  قابل  تجاری 
درعمل  اما  هستند  خوب  کاغذ  در  پاکستانی ها 
نیستند و ضعیف  پایبند  به سخنان خود  چندان 

عمل می کنند.
به  پاکستان  نیاز  به  اشاره  با  میرجاوه  ریگی 
تولیدات ایرانی، تصریح کرد: دولت پاکستان به 
به  که  کرد  اعالم  کشور  این  بازرگانان  و  تجار 
 صورت سنتی و در غالب تهاتر فعالیت اقتصادی 
دولت  چراکه  کنند  دنبال  ایران  با  را  خود 
تجارت  برای  اسنادی  اعتبار  سی  ال  نمی تواند 
با ایران باز کند از این رو دولت این کشور برای 
واردات چند کاال ال سی باز نکردند تا در غالب 

تهاتر این کاالها وارد کشور شوند.
روزهای  پاکستان  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی   
خوبی را پشت سر نمی گذراند، گفت: مقرر شده 
است که در قبال صادرات سیب به پاکستان از 
همچنین  کنیم؛  وارد  انبه  و  نارنگی  کشور  این 
هیدروکربن  قیر،  مانند  نفتی  فرآورده های 
جمله  از  کشاورزی  کاالهای  پتروشیمی،  مواد 
خشکبار، کشمش، خرما و انگور صادر می شود.
حدود  پاکستان  و  ایران  تجارت  حجم  وی 
گذاری  هدف  افزود:  و  دانست  دالر  میلیارد   ۲
آینده  سال   ۵ در  پاکستان   در   تجارت  توسعه 
این  امیدواریم  که  است  دالر   میلیارد   ۵ حدود 

عدد محقق شود.

محمد حسن آصفری در گفت وگویی، درباره 
کارمندان  حقوق  ترمیم  الیحه  وضعیت  آخرین 
بیان  کشوری،  و  لشکری  بازنشستگان  و  دولت 
یک  بازنشستگان  حقوق  افزایش  برای  کرد: 
شده  لحاظ  تومانی  هزار   ۹۰۰ حداقلی  سقف 
است که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش 
حقوق  افزایش  حداقل  دیگر  عبارتی  به  است، 
بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق آنها 
کارمندان  برای  همچنین  است.  تومان  میلیون   ۲

میلیون   ۱ حقوق  افزایش  حداقل  نیز  دولت 
اوالد  حق  و  است  شده  گرفته  نظر  در  تومانی 
در افزایش حقوق ها بالغ بر صد درصد افزایش 
افزایش  مجددا  نیز  همسر  ازای  به  است،  یافته 
۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد، ۳ هزار امتیاز نیز 
باید  که  لحاظ خواهد شد  دولت  کارکنان  برای 
آئین نامه آن ابالغ شود. نهایتا ۵/۲ الی ۳ میلیون 
دولت  کارمندان  برای  حقوق  افزایش  تومان 

اعمال خواهد شد.

حق اوالد در افزایش حقوق  ها 
صد درصد افزایش یافته است

این روزها بازار خودروی پایتخت شاهد به هم 
ماه های  رکود  و  است  نابسامانی  و  ریختگی 

گذشته آن عمیق تر شده است.
قیمت  صعود  را  مساله  این  دلیل  کارشناسان 
دالر عنوان می کنند. رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
گفت:  ایرنا  به  زمینه  این  در  پایتخت  خودروی 
وقتی نرخ ارز افزایش می یابد افرادی که خودرو 
نخواهند  فروش  برای  عجله ای  دارند  اختیار  در 
خودروی  ناچارند  واقعی  خریداران  اما  داشت، 
مورد نیازشان را با صرف هزینه باالتر خریداری 

کنند.
شرایط  در  را  خودرو  بازار  موتمنی« ،  »سعید 
رکود شدید توصیف کرد و افزود: با وجود رشد 
قیمت ها، کسی برای خرید صف نکشیده و خرید 

و فروش ها در حداقل خود است.
با این وجود، در گروه سایپا تغییر قیمت ها کمتر 
است. به طوری که پراید ۱۱۱ صفر کیلومتر مدل 
۹۸ حدود ۲۰۰ میلیون تومان، وانت پراید )مدل 
حدود   ۱۳۱ پراید  و  تومان  میلیون   ۱۷۲  )۱۴۰۱

۱۸۲ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
مدل  کیلومتر  صفر  صندوق دار  تیبا  همچنین 
۱۴۰۱ به ۲۰۱ میلیون تومان و تیبا هاچبک ۲۰۸ 

میلیون تومان ارزشگذاری شد.
فروشندگان برای کوئیک معمولی دنده ای ۲۰۹ 
میلیون   ۲۲۳ دنده ای  آر  کوئیک  تومان،  میلیون 
میلیون   ۲۸۹ پالس  اتوماتیک  کوئیک  و  تومان 

تومان مطالبه می کنند.
مدل  کیلومتر  صفر  ایکس  ای.  ساینا  همچنین 
۱۴۰۱ به ۲۰۶ میلیون تومان و ساینا اس به ۲۲۲ 
میلیون تومان و شاهین جی ۲۵۹ میلیون تومان،  
است  این  اصلی  نکته   و  شدند  قیمت گذاری 
با  را  قیمت  اختالف  کمترین  خودروها  این  که 

نرخ های دو هفته قبل بازار دارند.
مناسب  عرضه  و  تولید  پیداست  که  آن طور 
گذشته  هفته های  طی  سایپا  خودروسازی  گروه 
محصوالت  همه  خروج  به  منجر  نهایت  در  که 
این گروه خودروسازی از قرعه کشی شده، عامل 
اصلی ثابت ماندن تقریبی قیمت ها در مقایسه با 

دو هفته پیش است.
خودروی  فروش  طرح های  آخرین  نتایج 
خودروسازان نیز نشان می دهد بیشترین تقاضای 
ایران خودرو  مردم برای خرید خودروهای گروه 
به ویژه در دسته پژو است که همچنان با قرعه کشی 
به مردم عرضه می شوند و به دلیل اختالف قیمتی 
به  نسبت  افراد و دالالن  بسیاری  بازار،  با  شدید 

ثبت نام آنها اقدام می کنند.
دلیل  به  خودروساز  این  محصوالت  قیمت  
بیشتری  تاثیر  ارزی  تغییرات  از  کمتر،  عرضه 
می پذیرد و به گفته کارشناسان، اگر برخی به ویژه 
تا وزارت صمت  اجازه دهند  نمایندگان مجلس 
شده  پیش بینی  برنامه های  اجرای  به  خوبی  به 
به زودی محصوالت  بپردازد،  در صنعت خودرو 
بزرگترین خودروساز کشور نیز مجال خروج از 

قرعه کشی خواهند یافت.
خارجی  خودروهای  بازار  گزارش،  این  برپایه 
از خودروهای داخلی و مونتاژی  نیز دست کمی 
ندارد و قیمت ها متاثر از نرخ دالر رو به صعود و 

بازار در رکود کامل است.
»کورش طواحن« نمایشگاه دار در شمال تهران 
به خبرنگار ایرنا گفت: این روزها خودروی صفر 
کیلومتر کمتر در بازار یافت می شود و به همین 
دلیل قیمت این دسته از خودروها افزایش بیشتری 
را تجربه کرده است، به طوری که قیمت ها پنج تا 

۱۰ درصد رشد داشته است.
وی بیان داشت: به طور مثال هر دستگاه لکسوس 
پیش ۵.۸  که دو هفته  کیلومتر مدل ۲۰۱۷  صفر 
میلیارد   ۶.۲ امروز  داشت،  قیمت  تومان  میلیارد 

تومان قیمتگذاری شده است.
در  افزود:  بازار خودروهای خارجی  فعال  این 
روز جاری هر دستگاه تیگوان صفر کیلومتر مدل 
۲۰۱۸ مشکی رنگ در این مدت از ۴.۶ میلیارد 
مدل  تریل  ایکس  نیسان  تومان،  میلیارد   ۴.۹ به 
سانتافه  تومان،  میلیارد   ۴.۱ کیلومتر  صفر   ۲۰۱۸
مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر کرمان موتور ۳.۳ میلیارد 
تومان و نوع مشهور به ۶۴ آپشن آن چهار میلیارد 

تومان نرخ گذاری شده است.

رکود کامل بازار خودرو


