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اندونزی:
تحقیقات درباره نفتکش های توقیف 

شده یک هفته دیگر طول می کشد

فارس- مقامات اندونزی می گویند که تحقیقات 
درباره دو نفتکش ایرانی و چینی که توســط گارد 
ساحلی این کشور توقیف شــده، یک هفته دیگر 
زمان خواهد برد و اگر مدرک محکمی نباشــد این 
دو نفتکش آزاد خواهند شد.  سازمان امنیت دریایی 
اندونزی روز جمعه اعالم کرد که تحقیقات درباره 
دو نفتکشی که اخیرا توقیف شده یک هفته دیگر به 
پایان می رسد.  دو نفتکش غول پیکر ایران و چین، 
روز یک شنبه هفته گذشته در آب های اندونزی در 
نزدیکی جزیره »کالیمانتان« توقیف شدند. نفتکش 
»ام تی هورس« به شرکت ملی نفت ایران تعلق دارند 
و نفتکش »ام تی فریا« توسط شرکت »شانگهای 
فیوچر شــیپ مننجمنت«، اداره می شود. این دو 
نفتکش در مجموع 61 خدمه دارند و اندونزی ادعا 
کرده اســت که به دلیل نقض قوانین دریانوردی 
توقیف شده اند. »وینســوو پراماندیتا« سخنگوی 
آژانس دریایی اندونزی به خبرگزاری آناتولی گفته، 
ما در حال جمــع آوری اطالعات هســتیم و برای 
بررسی های بیشتر این اطالعات را به سازمان های 
اجرایی تحویل خواهیم داد. اگر به مدارک و شواهد 
کافی نرســیم این نفتکش ها را آزاد خواهیم کرد. 
وی در عین حال تایید کرد که قانون شماره 6 آبهای 
ســرزمینی اندونزی جریمه چنین نقض هایی در 

آب های این کشور را تعریف نکرده است.
    

دلیل افزایش ٢٥ درصدی قیمت 
بلیت قطار چیست؟

ایرنــا-  حدود هشــت مــاه بعــد از اجرای 
فاصله گذاری اجتماعــی در کوپه های قطار، بلیت 
قطار مشمول افزایش قیمت ٢٥ درصدی شد که 
یکی از دالیل آن جبران زیان شــرکت های ریلی 
اعالم شده است. ماجرای افزایش قیمت هم از اینجا 
شروع شد که از ابتدای شروع ویروس کرونا و با اجرای 
فروش فقط ٥۰ درصد ظرفیت هر کوپه قطار با هدف 
رعایت پروتکل های بهداشتی،  بسیاری از خانواده ها 
اقدام به خریــد ٢ کوپه برای یک خانــواده چهار 
نفره می کردند و در واقع ٢ کوپه دو نفره خریداری 
می شد در حالی که امکان حضور آنها در یک کوپه 
وجود داشــت و این رفتار مسافران باعث جاماندن 
تقاضای مسافران دیگر با توجه به حجم محدود واگن 
مسافری شد. طبق مصوبه شورای عالی ترابری از 
ابتدای بهمن ماه افزایش قیمت صندلی های خالی 
بلیت قطار برای کوپه  های ۴ نفره که دو نفر اقدام به 
خرید بلیت کرده اند و برای کوپه های 6 نفره که ۳ نفر 
از آنها استفاده می کنند اعمال می شود. این مصوبه 
از ابتدای بهمن ماه ابالغ شــد و اجرای آن به زودی 
انجام می شود. بنا بر اعالم شرکت راه آهن این مصوبه 
بخش کوچکی از زیان حاصل از شیوع کرونا را برای 
شرکت های ریلی جبران می کند، ضمن اینکه امکان 

جابجایی مسافران بیشتری را فراهم خواهد کرد.
    

بازگشت خریداران خودرو به بازار 

ایلنا- رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودروی تهران اظهــار داشــت: قیمت های 
چهارشــنبه گذشــته همچنان پایدار اســت. 
خریداران احســاس می کنند که کاهش قیمت 
بیشتری رخ نمی دهد و فروشندگان نیز احساس 
می کنند قیمت هــا افزایش نمی یابــد و همین 
امر موجب انجام معامالت شــده اســت. سعید 
موتمنی با بیان آنکه قیمت های خودرو نسبت به 
هفته گذشته تفاوتی نداشت، گفت: قیمت های 
چهارشــنبه گذشــته همچنان پایدار اســت. 
خریداران احســاس می کنند که کاهش قیمت 
بیشتری رخ نمی دهد و فروشندگان نیز احساس 
می کنند قیمت ها افزایش نمی یابد و همین امر 
موجب انجام معامالت شــده اســت.  وی افزود: 
قیمت پژو ٢۰6 هفته گذشــته بین 1۷6 تا 1۸۳ 
میلیون تومــان و قیمت پراید بیــن ۹۷ تا 1۰٢ 
میلیون تومان بود کــه امروز هم همین قیمت ها 
پایدار است. البته در آگهی ها قیمت ها بیشتر درج 

می شود اما معامالت روز این رقم ها رخ می دهد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 زمزمه های فیلتر اینستاگرام حاال 
قدرتمندتر از هر زمان دیگری به گوش 
می رسد. این اولین بار نیست که فضای 
مجازی ایران با مساله فیلترینگ روبرو 
می شــود. درآمد افســانه ای ناشی از 
فروش فیلترشــکن حاال بــه موضوع 
مهمی برای منتقدان فیلترینگ تبدیل 

شده است.
شــاید بتوان آخرین نمونه از این 
افشــاگری ها درخصــوص گردش 
مالی فروش فیلترشکن را منتسب به 
محمود احمدی نــژاد رئیس جمهور 

سابق دانست.
وی در مصاحبــه ای بــا رادیو فردا 
گفته بود همان ها که فیلتر می کنند، 
فیلترشکن هم می فروشــند. آذری 
جهرمــی نیــز در ســال 1۳۹۸ در 
مجلس درباره پشت پرده فیلترینگ و 
فیلترشکن فروش ها سخن گفته بود. 
جنجال ها بر ســر فروش فیلترشکن 
و فیلتــر اینســتاگرام در حالی ادامه 

دارد که اخبار ضــد و نقیضی از دالیل 
احضار محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات به 
دادســرای عمومی و انقالب تهران به 

گوش می رسد.
روابط عمومی دادســرای عمومی 
و انقالب تهــران در اطالعیــه ای در 
روز اول بهمن اعالم کــرد که احضار 
آذری جهرمی در ارتباط با فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی نیست و پرونده 
قضایی علیه او با شکایت تعداد زیادی 
از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل 

شده است.
دراین شــرایط در ســومین روز 
بهمن ماه مدیر روابط عمومی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات اعالم 
کرد که وزیر ارتباطات به دادســرای 
فرهنگ و رســانه احضار شده است. 
در این اطالعیه در توضیح دالیل این 
احضار اعالم شــد: استنکاف از اجرای 
دســتورات مقام های دولتی که اشاره 
به ابالغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
بــه وزارت ارتباطات بــرای کاهش 

پهنای باند بین الملل و محدودسازی 
پیام رسان های خارجی دارد، از جمله 

دالیل احضار بوده است.
فیلترینگ در دوران کرونا

هرچند پس از فیلتــر تلگرام بازار 
خرید و فروش فیلترشکن به شدت داغ 
شد و گزارش های رسمی که از سوی 
خبرگزاری ایرنا نیز منتشر شد نشان 
 VPN می داد که گردش مالی فروش
به 6۰۰ میلیارد تومان می رسد؛ اما در 
عمل این اقدام زمینــه را برای از میان 
بردن شــغل های ایجاد شده در بستر 
تلگرام فراهم کرد. بررسی های میدانی 
نشــان می دهد که به رغم داغ شــدن 
فضای خرید و فروش VPN بسیاری از 
کسانی که اقدام به فروش کاال و خدمات 
در بستر پیام رســان  تلگرام میکردند 
کم کم فرصت های شــغلی خود را از 

دست دادند.
پیام رســان تلگرام در ایران قبل از 
فیلترینگ دارای حــدود ۴۰ میلیون 
کاربر فعال بــود و 6۰ درصد از پهنای 
باند اینترنت کشــور صرف اســتفاده 

از ایــن برنامه می شــد امــا در ۸ دی 
مــاه 1۳۹6 تلگرام به مــدت بیش از 
یک هفته از دســترس کاربران ایرانی 
خارج شــد و باالخره در اواخر دی ماه 
مجدداً در دســترس قرار گرفت اما در 
1۰ اردیبهشت ۹۷ بار دیگر به دستور 
قضایی از دسترســی کاربران ایرانی 
خارج شد.  بنا بر اعالم وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، تلگرام ٢۰۰ هزار 
فرصت شغلی برای ایرانیان ایجاد کرده 
بود. این فرصت های شــغلی با فیلتر 

تلگرام به تدریج از دست رفتند.
بررسی وضعیت کانال های تلگرامی 
نشــان می دهد حجم فــروش کاال و 
خدمات در ایــن پیام رســان پس از 
فیلترینگ به شــدت کاهش یافته و 
بسیاری از کســانی که این پیام رسان 
را در گوشــی های خود دارنــد از آن 
تنها برای اطــالع از اخبــار، تفریح، 
ارتباطات شــخصی و  مواردی از این 
دست، استفاده می کنند به این ترتیب 
پیش بینی می شود فیلتر اینستاگرام 
نیز بتواند فرصت های شــغلی موجود 
در این پیام رســان را با خطری جدی 

مواجه کند.
 نکته مهم اینجاست که شیوع کرونا 
حجم بیکاری ایجاد شــده در کشور را 
طی یک ســال اخیر به شدت افزایش 
داده و آمارهای رســمی نشــان از آن 
دارد که یک میلیون نفر شــغل خود را 
به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. 
با این وصف فیلتر اینستاگرام می تواند 
شغل های ایجاد شده در این بستر را نیز 

با خطری جدی مواجه کند.
دولت مخالف، مجلس موافق

هرچند بیش از دو ســال از فیلتر  
تلگرام می گذرد هنوز هیچ پیام رسان 
داخلی از سوی سیاست گذاران برای 
جایگزینی تلگرام معرفی نشده است. 
با این حال نماینــدگان مجلس یکی 
از مهم تریــن طیفهــای موافق فیلتر 

اینستاگرام را تشکیل می دهند .
وقتــی علــی ربیعــی فیلترینگ 
اینستاگرام را مساوی با فقر و بیکاری 
یک میلیون نفر ارزیابــی کرد صدای 

مخالفان بلندتر از قبل به گوش رسید.
آمارهای ارائه شــده از سوی علی 
ربیعی آمارهای قابل تأمل اســت. به 
گفتــه وی حدود ۴۰۰ هــزار صفحه 
اینســتاگرام ایرانیــان دارای بیش از 
٥ هزار دنبال کننده اســت که در این 
میــان ٢۸.۸ درصد از آنهــا صفحات 
مربوط به فروشگاه ها و کسب و کارها 
است. بر اساس این آمار یعنی حداقل 
11٥ هزار صفحه اینســتاگرام وجود 
دارد که درآمــد خانوارهایی را تامین 
می کند. این امر بدین معناســت که 
حتی اگر هر صفحه درآمــد دو نفر یا 
دو خانواده را تأمین کنــد، ٢۳۰ هزار 
خانواده یعنی چیزی حدود ۹٥۰ هزار 
نفر ایرانی در اوضاع بیکاری ناشــی از 
کرونا و تحریم، معاش خود را وابســته 
به این شــبکه اجتماعــی کرده اند. با 
توجه به مطالعات تخصصی در وزارت 
کار هرگونه محدودسازی یا تعطیلی 
اینستاگرام حدود یک میلیون ایرانی را 
به سمت بیکاری و فقر سوق خواهد داد.

با ایــن حال مصطفی میرســلیم، 
نماینده مجلس شــورای اسالمی در 
صفحه خود در شــبکه فیلتر شــده 
توییتر تاکید کرد که »این چه خفتی 
است که سخنگوی دولت مدعی شده 
اینســتاگرام یک میلیون شــغل در 
کشور آفریده اســت.عدم خودباوری 
تا چه حد؟«   البته بسیاری از کاربران 
شــبکه های اجتماعــی ایــن گفته 
میرسلیم را دستمایه انتقادات جدی 
کردند و تاکید داشــتند چرا نماینده 
مجلس در شــبکه فیلتر شده از فیلتر 

شبکه های دیگر دفاع می کند؟
حاال امیــر ناظمی، معــاون وزیر 
ارتباطات نیــز آمار ربیعــی را تایید و 

تاکید کرده اســت: در مجموع 11٥ 
هزار و ٢۰۰ صفحه از ۴۰۰ هزار صفحه 
با دنبال کنندگان باالتــر از ٥ هزار نفر 
مربوط به کسب وکارها است. به گفته 
وی ۴۷ هزار فروشگاه روی اینستاگرام 

فعال است.
طبــق اعــالم کاربــران، هرچند 
اینستاگرام هنوز به طور رسمی فیلتر 
نشده، اما در هفته های اخیر با مشکالت 
فراوانی برای کاربران همراه بوده است. 
بسیاری از کاربران معتقدند که اتفاقاً 
پهنای باند برای اینســتاگرام کاهش 
یافته و صفحه این پیام رســان مانند 

گذشته نمی تواند فعالیت کند.
به این ترتیــب به نظر می رســد 
شــمارش معکوس برای ماندگاری یا 
عدم ماندگاری این میزان فرصت شغلی 
آغاز شده است. چراکه به زودی تصمیم 
قطعی درباره آینده این پیام  سان اتخاد 
می شود و فیلتر این پیام رسان می تواند 
بخش مهمــی از فعــاالن عرصه مد و 
لباس، غذای خانگی، صنایع دســتی، 
پوشــاک و حتی حرفه های پزشکی و 
سایر خدماتی از این دست را با بحران 

جدی مواجه کند.

یک میلیون شغل اینستاگرامی در معرض خطر قرار دارد؛ 

فیلتر مجازی، فقر حقیقی
بررسی ها نشان می دهد 

حجم فروش کاال و خدمات 
در تلگرام پس از فیلترینگ 

کاهش یافته و کاربران 
تنها برای اطالع از اخبار، 

تفریح، ارتباطات شخصی 
و مواردی از این دست، از 

آن استفاده می کنند به این 
ترتیب پیش بینی می شود 

فیلتر اینستاگرام نیز 
فرصت های شغلی موجود 

در این پیام رسان را با 
خطری جدی مواجه کند

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه معامالت 
مسکن در 1۰ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تا ۳۳ درصد رشد داشته اســت، گفت: اگر شوک ارزی 

نداشته باشیم بازار مسکن تا سه سال آینده آرام است.
»مصطفی قلی خســروی«  در گفت و گو بــا ایرنا درباره 
آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت: خرید و فروش ملک 
در کل کشور در 1۰ ماهه ابتدای امسال رشد نسبی را نشان 
می دهد که البته در دو ماه اخیر بازار با افت مواجه شده است.

متقاضیان خرید مسکن اجاره نشین شدند
وی گفت: با وجود رکود معامالت در بخش خرید و فروش، 
قراردادهای اجاره در کل کشور در 1۰ ماهه ابتدای امسال ۹٢ 
رشد کرده که نشان می دهد به دلیل رشد قیمت ها تقاضای 

بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است.
قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه 

٥۸۷ هزار و 1۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشــور 
به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته نشان می دهد. البته معامالت طی دو ماه گذشته 
کاهش یافته به طوری که در آذرماه و دی ماه به ترتیب ۳٢ و 
۳۰ درصد نسبت به ماه های مشابه سال قبل افت کرده است.  

تقاضای اجاره نشینی ٩٢ درصد افزایش یافت
وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین 1۳۹۹ تا ۳۰ 
دی ماه ۹6۴ هزار و ٥۷ اجاره نامه در کل کشور منعقد شده که 
رشد ۹٢ درصد را نسبت به همین زمان در سال 1۳۹۸ نشان 
می دهد. این بدان معناســت که تقاضای بالقوه ای در بازار 
مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد 

بازار اجاره شده است.
خسروی در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: 
بازار مسکن خوشبختانه به وضعیت باثباتی از نظر قیمت ها 

رســیده و تنها نگرانی ما بازگشــت قیمت به آگهی های 
مجازی اســت. اگر مجددا آگهی های تقلبی در ســایت ها 
افزایش پیدا کند نرخ های کذایی منجر بــه تنش در بازار 

مسکن خواهد شد.  
رییس اتحادیه امالک با ذکر مثالی در این خصوص اظهار 
کرد: فرض کنید یک نفر که حتی ممکن است قصدی برای 
فروش آپارتمان خود نداشته باشد آن را با قیمتی باالتر از عرف 

بازار، آگهی می کند. همسایه او که قصد فروش دارد با دیدن 
این آگهی قیمت را باالتر از نفــر اول درج می کند. به همین 
ترتیب بدون اینکه هیچ فعل وانفعالی صورت گرفته باشــد 
نرخ ها باال می رود. بر این اساس، وزیر راه  و شهرسازی و بنده 
تقاضا داریم که قیمت ها مجددا از آگهی ها برداشته شود تا 

بازار از وضعیت آرامش کنونی خارج نشود.  
وی درباره پیش بینی بازار مســکن در ماه های پیش رو 
گفت: اگر از ناحیه اقتصاد کالن و نرخ ارز، شوکی به بازار مسکن 
داده نشود و فضای مجازی و آگهی های اینترنتی هم تنشی 
در بازار ایجاد نکنند انتظار داریم که آرامش بر بازار تا سه سال 

آینده حاکم باشد.
خســروی با اشــاره به کاهش 1۰ تا 1٥ درصدی قیمت 
مسکن در دو ماه گذشته تاکید کرد: عمده مشاوران امالک 
تالش می کنند قیمت مسکن کاهش یابد تا معامالت انجام 
شــود. با این حال اگر متوجه شــویم افرادی باعث گرانی یا 
اغتشاش در بازار مسکن می شوند بالفاصله با کمک اماکن، 

محل را تعطیل و پروانه کسب را ابطال می کنیم.

پیش بینی آرامش بازار مسکن تا سه سال آینده

خبر

غیرفعال شــدن کارت بانکی اتباع خارجی 
دردســرهای زیــادی را بــرای ایــن قشــر از 
خدمات گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که 
البته بانک مرکزی می گویــد مهلت را برای ثبت 

شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.
اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت 
کارت های بانکی و تراکنش های مرتبط با آنها، یکی 
از سیاست های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و 
ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی اجرایی شده 
است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست 
مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می آید اما 
شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان 

بانک ها دردسرساز شده است.
بر اســاس آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده، 
از روز یکشــنبه ٥ بهمــن 1۳۹۹ آن دســته از 
تراکنش هایی که حساب های مرتبط با آنها دارای 
شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت 

در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای 
زیادی را برای مشــتریان نظام بانکی ایجاد کرده 
اســت و اطالع رســانی در مورد آن به قدری کم 
بوده که بسیاری از مشتریان بانک ها دچار مشکل 
شده اند؛ این مشکل به ویژه برای اتباع خارجی که 
عموماً بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، 
به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که به 
دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به 
موجودی حسابشان غیرممکن و گذران زندگی 

روزمره شأن با وقفه مواجه شده است.
اطالع رسانی ناقص

بانک مرکــزی اعالم کرده بــود که تمامی 
دارندگان کارت هــای بازرگانی بــرای انجام 
تراکنش های ســاتنا، حتماً باید کد شناســه 
ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رســانده 
باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد ملی، 
اشخاص حقوقی کد شناســه ملی واحد خود 

و اتباع خارجی باید شــماره شناسه خود را به 
ثبت برسانند.

پیش از این داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره 
مقررات بانک مرکزی اعالم کرده بود که موضوع 
مذکور از طریق بانک ها به مشتریان اطالع داده 
شــده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا 
اطالعات مرتبط با شناسه خود را به بانک ها ارائه 
دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری 
فاقد کد شناسه اســت، فعاًل از دریافت خدمات 
ساتنا محروم خواهد شــد؛ ولی می تواند از سایر 
روش ها از جمله چک و یا تبادالت مالی بر بســتر 
سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال ها نیز 
برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می شود 
و محدودیت بر روی این روش های تراکنش هم به 
زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش 
کرد تا به یکباره همه کانال  ها را مســدود نکند تا 
مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت 

نمایند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به 
داشتن شناسه فعاًل وجود ندارد؛ اما تا پایان سال 
به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه 
خواهند شد و تمامی تراکنش ها از هر مسیری باید 

دارای کد شناسه )کد شهاب( باشد.
 زیرساختی که فراهم نیست ؛

  سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!
در کنار اطالع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی 
هم که جهت دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه 

مراجعه کرده اند، به دفعات با پیام خطایی به این 
مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت اطالعات 

اتباع خارجی قطع است.
یک مقام مســئول در نظام بانکی در پاسخ 
به پیگیری ها خبر داد: بانــک مرکزی ضوابط 
کدشــهاب را »فقط برای اتبــاع خارجی« تا 
یکماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از 
مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعاًل از خدمات 

بهره مند شوند.

شوک ناگهانی منوط شدن تراکنش ها به کد شهاب در پی داشت؛

مسدود شدن کارت بانکی اتباع خارجی در ایران


