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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/918/000سکه تمام طرح جدید
1/848/000سکه تمام طرح قدیم

969/000نیم سکه
568/000ربع سکه

352/000گرمی
185/960هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/200دالر
7/562یورو
8/592پوند

1/440لیر ترکیه
1/727درهم امارات

علیرغــم تاکید برخی مقامــات دولتی و 
رسانه های حامی دولت که به دنبال ادامه برجام 
با اروپا هســتند، چندین شرکت غربی اعالم 
کردند تابع دستور العمل های آمریکا هستند و 
در آخرین نمونه آن، مدیرعامل شرکت آلمانی 
زیمنس اعالم کرده تابع تحریم های آمریکا علیه 

ایران هستیم. 
 ،CNN به گــزارش خبرگزاری فارس بــه نقل از
جوکایزر،  با بیان اینکه این شــرکت دیگر نمی تواند 
پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها 
فعالیتــی در ایران انجام دهد، اظهار کرد: با توجه به 
سهم من از شرایط موجود شرکت های بین المللی دیگر 
اجازه عقد قرارداد جدید با ایران و یا هر کشور دیگری 
که از سوی آمریکا تحریم شده باشد را نخواهند داشت. 
وی ادامــه داد: ما به مفاد قراردادهایی که تا حاال 
بسته ایم پایبندیم و آنها را به طور کامل اجرا می کنیم. 
مدیرعامل شرکت زیمنس گفت: بازگشت دوباره 
تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران بدین معناست که 

زیمنس هم باید از آ نها تبعیت کند. 

کایزر در مصاحبه خود با CNN اضافه کرد: اولویت 
با نظام سیاســی است و اگر این اولویت بگوید که ما 
چــه کار باید بکنیم ما نیــز دقیقا همان کار را انجام 

خواهیم داد. 
حرف هــای مدیرعامــل این شــرکت آلمانی در 
شــرایطی صورت می گیرد که پس از خروج آمریکا 
از برجام، مقامات دولتی بر ادامه برجام بدون آمریکا 
)به شرط تامین منافع ما( صحبت کردند که اظهارات 
مدیرعامل این شرکت و شــرکت هایی از این دست 
)مانند جنرال الکتریک، انی و...( نشان می دهد تامین 

منافع ایران با اروپا سرابی بیش نیست. 
چــه اینکه جان بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ 
سفید روز یکشنبه گفته بود: این احتمال وجود دارد 
شــرکت های اروپایی که در ایران فعالیت می کنند از 

طرف آمریکا تحریم شوند. 
بنابر این گزارش، تحریم های آمریکا علیه ایران، 
همکاری شــرکت های آمریکایی با ایــران را ممنوع 
می کند و وزارت خزانه داری این کشــور اعالم کرده 
است قصد دارد با اقدام تحریم های ثانویه شرکت های 

اروپایی و بین المللی را نیز از ورود به ایران بازدارد.
در صورتی که شرکت ها تحریم های آمریکا را نقض 
کنند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا بسته خواهد 

شد و از سوی این کشور جریمه می شوند. 
شرکت زیمنس همچنین طی بیانیه ای اعالم کرد 
ما به دقت روند کنونی اعمال تحریم ها علیه ایران از 
ســوی آمریکا را زیر نظر داریم. در گذشته ما به طور 
کامل به محدودیت های اعمال شــده برای صادرات 
به ایران پایبند بودیم و در شــرایط کنونی نیز به این 

سیاست ادامه خواهیم داد. 
زیمنس اعالم کرد: تحویل ســه توربین گازی به 
ایران همچنان معلق است و فعالیت های این شرکت 
بخش کمی از سود آن را شامل می شود. این در حالی 
است که شرکت زیمنس در آمریکا حدود 20 میلیارد 
دالر ســاالنه درآمد دارد و 50 هزار نفر در این کشور 

استخدام کرده است. 
شرکت نفتکش»تورم دانمارک« فعالیت 

در ایران را متوقف می کند
پس از اعالم عدم همکاری مجدد شرکت نفتی انی 

ایتالیا با ایران، شرکت نفتکش TORM دانمارک هم 
اعالم کرد از امروز دریافت سفارش جدید در ایران را 

متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس بــه نقل از رویترز، 
TORM دیروز اعالم کــرد این تصمیم در پی خروج 

دولت آمریکا از برجام و تصمیم این کشور برای اعمال 
مجدد تحریم ها علیه ایران اتخاذ شده است.

سخنگوی TORM گفته است: ما به دقت شرایط 
را زیــر نظر داریم و از قوانیــن پیروی خواهیم کرد. 
بنا بر این حتی دریافت سفارشــات جدید از ایران را 

متوقف کرده ایم.
این شرکت دانمارکی در حال حاضر با 79 نفتکش 
در حال حمل ونقل نفت و فرآورده های نفتی در سراسر 

جهان است.
الزم به ذکر اســت که چنــد روز پیش هم مدیر 
شرکت نفتی انی ایتالیا در نشست ساالنه این شرکت 
به سهامدارانش گفته بود تمام طلب های معوق خود 
از ایــران را گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید 

در ایران ندارد!

قابل توجه دلبستگان ادامه برجام با اروپا

زیمنس آلمان: تابع تحریم های آمریکا علیه ایران هستیم

* رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان گفت: متاســفانه برخی 
واردکنندگان ســودجو از عرضه مواد اولیه به بازار خودداری می کنند و این 
موضوع مشکالتی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است. مجتبی درودیان 
در گفت وگو با فارس در مورد وضعیت بازار و تولید کنندگان پوشاک گفت: 
تولید کنندگان در حال حاضر متاسفانه بر اثر تالطم بازار ارز با مشکل تامین 
مواد اولیه مواجهند. وی با بیان اینکه دولت تسهیالتی را فراهم کرده است 
تا دالر 4200 تومانی به تولید کنندگان و اتحادیه های صنفی اختصاص داده 
شــود، گفت: با توجه به این شرایط برخی تولید کنندگان برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز خود باید اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند که این فرآیند 

کمی زمان بر است. 
* هشــتاد و هفتمین مرحله یارانه نقدی ســاعت 24 بامداد روز 
چهارشنبه 26 اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 
و صبح روز 27 اردیبهشت قابل برداشت خواهد بود.مبلغ یارانه مانند 
ماه های قبل 45500 تومان برای هر نفر خواهد بود؛ همچنین حداقل 
مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

بهزیستی نیز واریز خواهد شد.
* مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اینکه کشاورزان 
به دلیل پایین رفتن عمق آب در چاه ها برق خود را بیش از دیماند )قدرت 
خریداری شده( مصرف می کنند، گفت: عدم همراهی مشترکان برق در فصل 
تابستان به مشکل خواهیم خورد.حاجی رضا تیموری در گفت وگو با فارس 
با اشاره به وجود کسری 5 هزار مگاواتی برق در کشور گفت: مطمئناً با این 
وضعیت کسری 5 هزار مگاوات مشترکان بخش صنعت، کشاورزان، تجاری و 
خانگی اگر مدیریت مصرف را جدی نگیرند و همراهی نکنند، با چالش جدی 
مواجه خواهیم شد. وی افزود: از سال گذشته 2 هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار 
بهره برداری شده، بنابراین اگر این مابه التفاوت را مشترکان برق در زمان اوج 
مصرف به نوعی با مدیریت مصرف جبران نکنند، به مشکل خواهیم خورد.

* مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه در ســال ۹6 میزان 47 میلیون 
تن بار توسط راه آهن ایران جابه جا شد، گفت: میزان باری که توسط 
راه آهن قابلیت جذب دارد ۱00 میلیون تن است که در سال ۹6 نیمی 

از آن را جذب کرده ایم.
* مشاور مالیاتی اصناف و بازار گفت: هنوز جلسه رسمی برای تعیین مالیات 
مقطوع سال 96 اصناف با ســازمان امور مالیاتی کشور برگزار نشده است. 
جعفریان در مورد برگ قطعی مالیات سال های قبل هم به خبرگزاری فارس 
گفت: حدود یک میلیون و 200 هزار تا صادر شــده و حدود 500 تا 600 

هزار برگ قطعی صادر نشده است.
* مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد دستیابي به »سودآوري«، 
»بهره وري« و »نظم نوین« عنوان شعار سال ۹7 بانک اقتصادنوین 
است. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، علیرضا بلگوري در 
گردهمایي سراسري این بانک ضمن تبیین شرایط اقتصادي حاکم بر 
شبکه بانکي از منظر تبیین اسناد قانوني باالدستي، پیش بیني هاي 
اقتصادي بین المللي و آمارهاي کلیدي بخش پولي منتشره توسط 
بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران اقدام به تبیین ریشه ها و 
پیامدهاي عملیاتي وضع موجود براي بانک ها داشــت. مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین در ادامه چالش هاي عملیاتي محیط بانکي را در 
هفت حوزه برشــمرد و ضمن ارایه شرایط و محیط راهبري بانک، 
انضباط مالي را سرلوحه سیاست ثبات بخشي در عملیات بانک طي 

سال جاري مطرح نمود.

در شرایطی که هنوز دومین ماه سال ۹7به 
از افزایش  پایان نرسیده است خبرها حکایت 
سرسام آور اجاره بهای مسکن در نقاط مختلف 

دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی کیهان، یک زوج 
جوان کــه در روزهای اخیر برای اجاره مســکن به 
بنگاههای معامالت مراجعه کرده اند می گویند: اجاره ها 
خیلی باالرفته و از توان مالی امثال ما که تازه زندگی 

مشترکمان را شروع کرده ایم خارج است. 
وحید که به همراه همسرش به مشاوران امالک 
رفته است به خبرنگار ما می گوید: بسیاری از صاحب 
خانه هــا به بهانه افزایش تــورم و باال رفتن نرخ دالر 
کرایه ها را به شــکل سرســام آوری باال برده اند مثال 
اگر ســال گذشــته در همین ایام در قبال یک خانه 
چند سال ساخت در نقاط متوسط شهر کمتر از یک 
میلیون تومان بابت هرمترمربع کرایه می دادیم االن 
این مبلغ به یک میلیــون و 300هزارتومان و حتی 

بیشتر افزایش یافته است.
وی با انتقاد از مسئوالن ذیربط می افزاید مسئولین 
از یــک طرف جوانان را به ازدواج ترغیب و تشــویق 
می کنند و از طرف دیگر زیرساختهای بحث ازدواج از 

جمله مسکن را فراهم نمی کنند.
یک خانم خانه دار هم که سرپرست خانواده نیز 
هست با اظهار نگرانی نسبت به افزایش بی رویه اجاره 
بها می گوید من بــه همراه دخترم در یک خانه تک 
خوابه مستاجر هستیم و تیرماه هم سالمان به پایان 
می رسد از االن نگران هستم که صاحب خانه چقدر 

می خواهد روی کرایه خانه اش بکشد.
وی با اســتمداد از رســانه ها تاکید می کند تورا 
به خدا بنویســید صاحب خانه هــا قدری هم به فکر 
ما مســتاجران باشــند زیرا واقعا بیش از 70 درصد 

کیهان بررسی کرد

گالیه شدید مردم از افزایش  سرسام آور اجاره خانه
 در ماه های آغازین سال97

درآمد ماهیانه ما صرف پرداخت کرایه خانه می شود 
و هرسال هم بانزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت 
باید تنمان بلرزد که صاحبخانه چقدر می خواهد روی 

کرایه بگذارد.
محمدزاده سرپرســت یک خانواده چهارنفره هم 
که فروردین ماه امســال قرارداد اجاره اش را تمدید 
کرده اســت می گوید در یک آپارتمان 50متری واقع 
در جنوب تهران مستاجرهستم و صاحب خانه میزان 
رهن خانه را از 10میلیون به 15میلیون تومان افزایش 
داده و 100هزار تومان هم بر روی کرایه ماهانه کشیده 
اســت که به عبارتی حدود 30 درصد میزان اجاره را 

افزایش داده است.
این میزان افزایش کرایه در حالی است که بانک 
مرکزی در گزارش اخیــر خود که باعنوان »گزارش 
تحوالت بازار مســکن شــهر تهران در فروردین ماه 
سال 1397« منتشر کرد مدعی شد که شاخص کرایه 

مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10/4 و 9/3 

درصد رشد نشان می دهد.
این در حالی اســت که طبق همین گزارش در 
فروردین ماه ســال 1397، متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 55/3 میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 29/5 درصد 

افزایش نشان می دهد.
مســئول یک بنگاه مســکن هم با بیــان اینکه 
قیمت ها غیرعادی باال رفته است می گوید: »نمی دانم 
چرا امســال رهن و اجاره ها این طور باال رفته است؟ 
تابستان ها به خاطر اینکه فصل تعطیلی مدارس است 
و خیلی از خانواده ها جابه جا می شوند، قیمت اجاره بها 
کمی تکان می خورد ولی امسال با اینکه هنوز تابستان 
نیامــده مثل اینکه خیلی تکان خورده  و قیمت  ها به 

نظر ما بنگاهی ها خارج از عرف باال رفته. مثاًل همین 
االن آپارتمان تک خواب طبقه چهارم یک ساختمان 
12سال ساخت را گذاشته اند 40 میلیون پیش و یک 
میلیون و 200 هزار تومان اجاره. یعنی به عبارتی 80 
میلیون رهن کامل. قیمت اجاره منصفانه این آپارتمان 
باید 40 میلیون پیش و ماهی 700 هزار تومان باشد. 
وقتی بــه صاحبخانه  ها می گوییم منصفانه نیســت، 

ناراحت می شوند و بنگاه دیگری می روند.«
از سوی دیگر یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل 
افزایش بی رویه کرایه خانه را افزایش تقاضا در مقابل 
کمبــود عرضه می داند و می گوید: رکود شــدید در 
بخش ساخت و عرضه مسکن در دولت های یازدهم و 
دوازدهم، به تدریج در حال نشــان دادن آثار خود در 
بازار مسکن است. این در حالی است که دردولت های 
نهــم و دهم عرضه بیش از دو میلیون مســکن مهر، 
بخش زیادی از تقاضای مصرفی در بازار مسکن مهار 

کرده بود.
وی می افزاید :توقف مسکن مهر و عدم جایگزینی 
طرحها یا مشوق های جذاب برای سازندگان مسکن، 
موجب سقوط شــدید تولید مسکن شده است. اگر 
دولت در سال 97 هم نسبت به بازار مسکن، بی تفاوت 
بماند، خانه دار شدن مســتأجران و زوج های جوان، 

رؤیای دست نیافتنی تر خواهد شد.
گفتنی است طی 5 سال گذشته عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرســازی دولت روحانی به جای تکمیل 
مســکن مهر)که یکی از شعارهای حسن روحانی در 
انتخابات 92بود( بــه بهانه های مختلف به این طرح 
ملی حمله کرده و از اتمام آن ســر باز زده است وی 
همچنین وعده اجرای طرح مسکن اجتماعی راهم داده 
 بود که در این سالها این وعده هم فقط در حد حرف 

باقی ماند.

یک فعال بازار موبایل گفت: بازار مرتبط با موبایل شامل گوشی 
تلفن همراه، لوازم جانبی و تعمیرات به طور بی سابقه ای راکد است. 
یزدیان کاشــانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت این 
روزهای بازار موبایل پس از نوسان نرخ ارز اظهارداشت: در حال حاضر بازار 
مرتبط با موبایل شامل گوشی تلفن همراه، لوازم جانبی و تعمیرات به طور 
بی سابقه ای راکد است که وضعیت فعلی به تعطیلی بازار تشبیه می شود.

وی افزود: پس از نوســانات نرخ ارز که نرخ دالر دولتی 4200 تومان 
اعالم شد و این دالر نیز به راحتی به دست نمی آید قیمت ها در بازار موبایل 
عجیب شده است به طوریکه در یک ماه گذشته به طور میانگین قیمت 
گوشی یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان شده است.
این فعال بازار موبایل ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان رســمی 
گوشی موبایل ارز دولتی برای واردات دریافت نمی کنند و از سوی دیگر 
نرخ یوان چین و هزینه های حمل و نقل و باربری نیز افزایش یافته است.

به گفته کاشــانی، در نتیجه این شــرایط در فروشگاه های اینترنتی 
اغلب گوشی ها ناموجود شده و فروش را متوقف کرده اند، در فروشگاه های 
فیزیکی، نیز یک واحد صنفی که تا پیش از این روزی دو هزار گوشــی 

می فروخت اکنون 20 تا 30 گوشی می تواند به فروش برساند.
وی اضافــه کرد: این شــرایط همچنین روی قیمــت لوازم جانبی و 
تعمیرات گوشــی نیز تاثیر گذاشته اســت و این بخش از بازار نیز راکد 

شده است.
این فعال بازار موبایل توضیح داد: یک باتری گوشی که پیش از این 
15 هزار تومان قیمت داشت اکنون برای فروشنده 30 هزار تومان تمام 
می شــود و فروشنده که باید سه یا چهار هزار تومان روی این کاال سود 
بگیرد برایش نمی صرفد که یک باتری 35 هزار تومانی را بفروشــد زیرا 
می داند که باتری که تا دیروز 20 هزار تومان فروخته می شده امروز 35 

هزار تومان مشتری ندارد.
یزدیان کاشانی اضافه کرد: همچنین در بخش لوازم تعمیرات گوشی 
نیز تا پیش از این قیمت یک ال ســی دی 200 هزار تومان بود که امروز 
400 هزار تومان شــده است و این شرایط فروشنده و خریدار را معطل 

نگه داشته است. 
به گفته وی، اگرچه در شــرایط فعلی سود واردکننده و فروشنده از 
افزایش قیمت بیشتر می شود اما به دلیل کاهش چشمگیر تعداد فروش 

در عمل این شرایط به ضرر هر دو است.
این فعال بازار بیان کرد: در شــرایط فعلی بازار ارز طرح رجیستری 
گوشی موبایل نیز اجرایی شده که در نتیجه اجرای این طرح واردات گوشی 
نمی تواند بدون ضابطه انجام شــود و حتماً باید از مسیر واردات رسمی 
باشد که با توجه به این وضعیت بهتر است وضعیت تخصیص ارز دولتی 

به واردکننده های قانونی گوشی موبایل زودتر روشن شود.

یک فعال اقتصادی خبر داد

رکود بی سابقه در بازار موبایل 
و لوازم جانبی

یک نماینده مجلس تأکید کرد فلسفه مناطق 
آزاد این است که هر میزان ارز از کشور خارج 
کنیم، حداقل بایــد بتوانیم دو برابر آن را ارز 
به کشــور وارد کنیم در حالی که مناطق آزاد 
کشــورمان به جای آنکه ارزآور باشند، ارزبَر 

هستند. 
مهــرداد بائوج الهوتی، در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: مناطق آزاد، محدوده محصور و مشخصی 
هســتند تا افراد با اخــذ مجوز، در این ســرزمین 
سرمایه گذاری کرده و امکان واردات و صادرات برای 
آنها تسهیل شود. منظور از واردات، واردات مواد اولیه 
و یا کاالهای واسطه ای  است تا با وجود استثنائاتی که 
در این مناطق وجود دارد، کارخانه دار برای پیش برد 
تولیدش، شرایط آسان و بدون دغدغه ای داشته باشد 

و پس از تولید نیز بتواند صادرات انجام دهد.

وی ادامه داد: در همه دنیا نیز شــرایط به همین 
منوال اســت به گونه ای که یک منطقه آزاد را ایجاد 
کرده و کارخانجات تولیدی و تولیدکنندگان در این 
مناطق جمع شده و با فراهم کردن همه شرایط برای 
 تولید، در نهایت امکان صادرات برای آنها تســهیل 

می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با 
ایــن وجود، مناطق آزاد کاماًل به محلی برای واردات 
تبدیل شــده اند و تنها چیزی که در آنها نمی بینیم، 
تولید است. طبق آمار موجود، واردات کاال از مناطق 
آزاد 2 تــا 6 برابر صادراتی اســت که در این مناطق 

صورت می گیرد.
بائوج الهوتی عنوان کرد: ســاختار فعلی مناطق 
آزاد کشورمان باید با دقت بررسی شود چراکه اگر ما 
سرزمینی را تعریف کنیم که فقط ارز از کشور خارج 

کند، معنی ندارد.وی افزود: در واقع فلســفه مناطق 
آزاد این اســت که هر میزان ارز را از این مناطق به 
خارج از کشور منتقل کنیم، حداقل بتوانیم دو برابر 
ایــن ارز را به کشــور وارد کنیم اما از آنجایی که در 
این مناطق بحث تولید دنبال نمی شود و تنها بحث 
تجــارت وجود دارد، فقط خروج ارز را می بینیم و در 
 واقــع این مناطق به جای آنکه ارزآور باشــند، ارزبَر

 هستند.
ایــن نماینده مجلــس گفت: در حــال حاضر 
منطقه آزاد کیش حدود 4-5 کارخانه در گوشــه و 
کنار دارد که تقریباً 2درصد در تولید ســهم دارند و 
98 درصد دیگر از محل تجارت است. این موارد نشان 
می دهد که مناطق آزاد با وجود آنکه حدود سه دهه از 
عمرشان می گذرد اما همچنان در حال واردات هستند.
بــه گفته بائوج الهوتی، طبــق آمارهای موجود، 

حــدود 6 تا 10درصد واردات کل کشــور از طریق 
مناطق آزاد صورت می گیرد اما این مناطق تنها یک  
درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: در سال94، بیش از 120میلیون 
دالر کاالی مصرفی به منطقه آزاد ارس وارد شده اما 
آمار کاالهای تولیدی در این منطقه، متاســفانه 40 
میلیون دالر بوده اســت. این مشکل تنها محدود به 
این منطقه نیست بلکه در سایر مناطق آزاد نیز شرایط 

به همین منوال است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس بیان کرد: 
این شرایط موجب خواهد شد تا تولید کشور به سمت 
تعطیلی پیش رود چراکه کاالهای وارداتی، کاالهای 
نهایی و مصرفی هستند و اصاًل درون کشور فرآوری 
جدیدی روی آنها اتفاق نمی افتد تا دارای ارزش  افزوده 

بیشتری شوند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس:

مناطق آزاد کشور به جای آنکه ارزآور باشند، ارزبَر هستند

یک نماینده مجلــس با انتقاد از باال بودن و 
افزایش بی رویه قیمت عوارض جاده ها، عوارضی 

جاده تهران- همدان را سرگردنه نامید! 
به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای گذشته در 
یک حرکت چراغ خاموش و بدون اعالم قبلی، عوارض 
برخی آزادراه های کشور با افزایش 25 تا 50 درصدی 

مواجه شده است.  
در همین راستا، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده 
مــردم همدان در مجلس هم نامه ای خطاب به وزرای 
امور اقتصــادی و دارایی و همچنین صنعت، معدن و 
تجارت نگاشته و در آن با  اشاره به باال بودن و افزایش 
نرخ عوارضی از عوارضی تهرانـ  همدان با عنوان »سِر 

گردنه« یاد کرده است.
البته از نظــر قانونی، تعیین کننــده نرخ عوارض 
آزادراه های خصوصی، شخص وزیر راه و شهرسازی است 

و افراد مورد خطاب حاجی بابایی در این نامه، مسئولیتی 
درخصوص نرخ عوارضی ها ندارند.

بــا ایــن حال، عبــاس آخونــدی وزیــر راه و 
شهرســازی افزایش 25 تــا 50 درصــدی عــوارض 
آزادراه هــا در ســال 97 را تکذیب کــرد و گفت: چه 
 کســی گفته عوارض آزادراه ها تا ایــن مقدار افزایش

 داشته است!؟
همچنین داوود کشــاورزیان، مشــاور وزیر راه و 
شهرســازی در این زمینه درباره تعیین نرخ عوارض 
آزادراه هــا گفت: عــوارض آزادراه هــای خصوصی را 
ســاالنه وزیر راه و شهرسازی براســاس مندرجات و 
محتویات قرارداد امضا شــده میان بخش خصوصی و 
این وزارت خانه و با توجه به حجم ســرمایه گذاری ای 
که ســازنده در آن داشته اســت و همچنین مسائلی 
همچون وضعیت عمومی اقتصادی مردم منطقه و نرخ 

تــورم تعیین می کند. وی افــزود: آزادراه قمـ  تهران، 
یکی از آزادراه های دولتی اســت که شــورای اقتصاد 
در ســه ســال اخیر با درخواست ســازمان راهداری 
 مبنی بــر افزایش نرخ عوارض ایــن آزادراه مخالفت

 کرده است.
به گفته مشــاور وزیر راه، درآمد حاصل از عوارض 
آزادراه قمـ  تهران تنها یک ســوم هزینه های تعمیر و 
نگهداری محور اســت و ادارات کل راه و شهرســازی 
اســتان های تهران و قم که هر کدام مســئول تعمیر 
و نگهــداری بخشــی از جاده هســتند، به ســختی 
 می توانند مطالبات پیمانــکاران تعمیر جاده را تامین

 کنند.
کشاورزیان ادامه داد: طرحی به شورای اقتصاد ارائه 
داده ایم تا عوارض آزادراه تهران ـ قم از 500 تومان به 
1500 تومان افزایش یافته و بخشی از درآمدهای آن را 

به آزادراه قمـ  گرمسار اختصاص بدهیم تا نرخ عوارض 
فعلــی این آزادراه کاهش و در نتیجه میزان ترددها از 

آن افزایش یابد.
در همین زمینــه، محمدرضا زمانیــان مدیرکل 
آزادراه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در 
پاسخ به پرسشی درخصوص نامه اخیر نماینده مردم 
همدان در مجلس گفت: عوارضی ها زیان ده هســتند 
و آنگونه که با عنوان »ســِر گردنه« از آنها یاد شــده، 
صحیح نیســت.گفتنی اســت، تمام اظهاراتی که در 
راستای حمایت از گران شدن عوارض صورت می گیرد 
در شــرایطی اســت که خدمات جاده ها اعم از ایجاد 
پمپ بنزین و استراحتگاه چندان مناسب نبوده و اگر 
از ایــن منظر به قیمت عوارضی ها نگاه کنیم توجیهی 
 بــرای باال بودن قیمت ها و افزایش آن منطقی به نظر

 نمی رسد.

انتقاد یک نماینده مجلس از افزایش بی رویه نرخ عوارض جاده ها 

هیئت دولت ۱8 اردیبهشــت ماه مصوبه ای گذرانده که نشان 
می دهد با گذشت ۹ ماه از تحلیف روحانی، حداقل ۱5 میلیارد تومان 
از محل بودجه پیش بینی نشده دولت برای این مراسم در نظر گرفته 

شده بدون آنکه توضیحی درباره علت آن بیان شود.
به گزارش مشرق، یک مراسم تحلیف در سال گذشته، چقدر می تواند 
هزینه داشته باشــد؟ رقم آن چقدر است و تخصیص بودجه از بیت المال 
برای تسویه فاکتورهای پیدا و پنهان آن تا کجا ادامه خواهد داشت؟ این ها 
ســواالتی است که سلسله مصوبات دولت برای تامین هزینه های ناشی از 
تحلیف سال گذشته ریاســت جمهوری دوازدهم، جوابی برای آن ندارند 
اما مشخص است هزینه اقامت، پذیرایی و... هیئت های خارجی حاضر در 
این مراســم تحلیف ریاست محترم جمهوری آنقدر قابل توجه بوده که تا 
اردیبهشت امسال نیز صدور مصوبه برای تعیین محل تامین آنها ادامه دارد.

اولین ســند در این خصوص مربوط به یکم مرداد سال 96 بود که بر 
اســاس مصوبه هیئت وزیران، نسبت به »اختصاص 3 میلیارد تومان برای 
تأمین هزینه سفر و اقامت هیئت های خارجی در ایران« اقدام شده است و 
آن طور که در متن تصویب نامه هیئت وزیران بر می آید، دولت با اختصاص 
3 میلیارد تومان از محل اعتبارات و ردیف بودجه »هزینه های پیش بینی 
نشده-کمک« به منظور تامین هزینه  سفر هیئت های خارجی موافقت کرده 
است و بررسی ها نشــان می داد، این اولین بار طی سال های اخیر بود که 
وزارت امور خارجه تحت عنوان »تامین هزینه ســفر هیئت های خارجی« 
به کشور، مازاد اعتباری عالوه  بر آنچه در بودجه ساالنه وزارت امور خارجه 

بدین منظور اختصاص داده می شود، درخواست بودجه کمکی می کند.
لیســت منتشر شده در سال گذشته نشان می دهد در مراسم تحلیف 
ریاســت جمهوری دوازدهم، هیئت های سیاســی کشــورها و دولت های 
خودمختار حاضر بودند. از جمله هیئت ها و نمایندگانی از: زیمبابوه، لستو، 
ماداگاسکار، مالی،  تانزانیا، زنگبار، مرسکسور، غنا، سوازیلند، اوگاندا، ساحل 
عاج، غنا،  گینه، ســائوتومه و پرنسیپ، توگو،گابن، دماغه سبز، سورینام، 

گویان، گامبیا، مونته نگرو، نامیبیا.
اما بررســی ها نشــان می دهد عالوه بر هزینه های انجام شده در قالب 
بودجه 96 و اعتبار اضافی مصوب در اول مرداد ماه ســال گذشته، هیئت 
دولت در جلسه 27 اسفندماه سال گذشته خود به پیشنهاد وزارت خارجه 
و تایید ســازمان برنامه و بودجه، مبلــغ 40 میلیارد ریال دیگر به صورت 
هزینه ای، از محل اعتبارات ردیف 510000 قانون بودجه سال 1396 کل 
کشور تحت عنوان »هزینه های پیش بینی نشده- کمک« در اختیار وزارت 
خارجه قرار داده تا بخش دیگری از هزینه های برگزاری مراســم تحلیف 

ریاست جمهوری را پوشش دهد.
این مصوبه در آخرین روز کاری سال گذشته یعنی 28 اسفند ماه، توسط 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت خارجه، وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است تا امکان هزینه کرد آن در سال 

گذشته و طبق قانون بودجه سال 96، فراهم باشد.
شاید تصور می شد که با اختصاص این 70 میلیارد ریال، پرونده مذکور 
مختومه می شود اما بررسی های جدید حکایت از آن دارد که هیئت وزیران 
در جلسه 16 اردیبهشت ماه سال 1397 خود به پیشنهاد وزارت خارجه، 
مبلــغ 80 میلیارد ریال دیگر به صورت هزینه ای و از محل اعتبارات جزء 
1 ردیــف 510000 قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور تحت عنوان 
»هزینه های پیش بینی نشده-کمک« به منظور تادیه بدهی برگزاری مراسم 

تحلیف ریاست جمهوری در اختیار وزارت خارجه قرار داده است.
این مصوبه در تاریخ 19 اردیبهشــت ماه و با شماره 17217 از سوی 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس  جمهور به وزارت خارجه، وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده تا نشان دهد حداقل با گذشت حدود 9 
ماه از مراسم، نحوه هزینه کرد و مدیریت اعتبارات موجود، در دولت و وزارت 
خارجه با ابهامات و سواالت فراوانی همراه است و بهتر است نهادهای نظارتی، 
از وزیر خارجه بخواهند علت اختصاص 15 میلیارد تومان هزینه اضافی و 
افزون بر بودجه جاری دستگاه ها، برای یک مراسم تحلیف را توضیح دهد.
بر اساس یک عرف رسانه ای، هنگامی که بحث و جدل های بیهوده ای 
در مجلس شورای اسالمی رخ می دهد، با محاسبه بودجه مجلس و تقسیم 
آن بــر دقایق هدر رفته، این موضوع به نمایندگان یادآوری می شــود که 
میلیون ها تومان از بیت المال صرف این دقایق کوتاه شده و حال بهتر است 
هزینه های تحلیف را نیز محاســبه کرده و بگویند، دقیقه ای چند تومان، 

صرف این مراسم شده است؟!

هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه در آستانه 
ماه مبارک رمضان در شهر تهران حدود 47 تا 50 
هزار تومان به فروش می رسد که معادل یک چک 

مسافرتی 50 هزار تومانی است.
به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه 
گوســفندی ایرانی در بازار مصرف )تهران( به حدود 
هر کیلوگرم 50 هزار تومان رســیده اســت به طوری 
کــه هر کیلوگرم از این محصول 47 تا 50 هزار تومان 
به صــورت بدون دنبه به فروش می رســد، هرچند که 
قیمت این محصول در برخی از مناطق شمالی تهران 

حتی گران تر است.

 قیمت گوشــت گوســفندی ایرانــی در میادین 
میــوه و تره بار تهران پایین تر اســت به طوری که هر 
 کیلوگــرم از این محصول 43 هــزار تومان به فروش 

می رسد.
بنابراین گزارش، شرکت پشــتیبانی امور دام نیز 
برای تنظیم بازار گوشــت قرمز اقدام به توزیع گوشت 
گوســفندی گرم وارداتی به  قیمــت 33 هزار تومان 
در فروشــگاه های زنجیــره ای و میادین میوه و تره بار 
می کنــد، اما گزارش های میدانی نشــان می دهد که 
این گوشــت تنظیم بازاری همیشــه در بازار موجود 
نیســت و حتی این طــور مطرح می شــود که برخی 

متخلفــان با جمع آوری این گوشــت های وارداتی آن 
 را به جای گوشــت ایرانی و بــا قیمتی باالتر به فروش

 می رسانند.
سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با 
اعــالم اینکه »ذخیره مطمئن بیش از دو هزار و 500 
تنی گوشت قرمز داریم«، در این ارتباط گفت: عالوه بر 
گوشــت منجمد گوساله، روزانه 100 تن گوشت گرم 
گوســفندی وارداتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در 
سطح میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و 
صنوف تحت نظارت ســازمان تعزیرات در حال توزیع 

است.

وی بــا بیــان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
گوساله منجمد 33 هزار تومان، گوشت گرم گوسفندی 
استرالیایی 33 هزار تومان است اظهار داشت که مواد 
پروتئینــی در ماه مبارک رمضان با توجه به تمهیدات 
صورت گرفته هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.

بنابراین گزارش رئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی 
امــا دلیل افزایش قیمت گوشــت قرمــز را در بازار، 
کمبــود گوشــت و افزایــش صــادرات و قاچاق این 
محصــول می دانند که بــرای جلوگیــری از تضییع 
 حقوق مصرف کنندگان الزم اســت که این امر کنترل

 شود.

علی رغم اعــالم مواضــع قانونی درباره مســدود کردن 
پیام رسانهای مخرب و مقابله با نرم افزارهای عبور از فیلترینگ، 
 وزیر ارتباطات در اظهاراتی غیرمسئوالنه به انتقاد از این وضعیت 

پرداخت. 
به گزارش ایســنا، محمدجواد آذری جهرمی دیروز همزمان با هفته 
ارتباطــات، با اشــاره به اختالالت ایجاد شــده در خدمات اینترنتی به 
دلیل اســتفاده از فیلترشــکن اظهار کرد: یکی از دالیل مخالفت دولت 
با فیلترینگ این اســت که اگر برخی از اپلیکیشین ها اثر مخربی داشته 
باشند، در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن ها هم اثرات مخرب 

امنیتی زیادی دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در 
مسدود کردن فیلترشکن ها گفت: اقدام شرکت زیرساخت این است که با 
فراگیری و استفاده از فیلترشکن ها، تحت دستوری که آقای رئیس جمهور 
دادند و در چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی ارایه داده و منطق 
هم دارد، نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج افزار شود و باید جلوی 
اینها گرفته شود. به همین دلیل این حرکت آغاز شده و طبق قانون هم 

بوده است و مشکل مقرراتی درباره این مسئله وجود ندارد.
همانطور که وزیر هم اعالم کرده، در وضعیت انسداد برخی نرم افزارهای 
مخرب، طبق قانون باید جلو باج افزارها گرفته شود، اما معلوم نیست در 
شرایطی که مواضع قانونی از سوی مراجع دارای صالحیت و حتی خود 
دولت و شــخص رئیس جمهور اعالم می گردد، چه جایی برای انتقاد از 

سوی مسئول اجرای مقررات وجود دارد؟
وقتی بر اساس گزارشهای رسمی، تلگرام از عوامل اصلی اغتشاشات 
سال گذشته بوده و همچنین به گفته مسئوالن، بسیاری از جرائم سازمان 
یافته، مســائل غیراخالقی، کالهبرداریها و ... در بستر این پیام رسان رخ 
می داد، چرا باید وزیر دولت بعد از اعالم تصمیم انســداد این نرم افزارها 

به موضعگیری بپردازد.
امروز دیگر دیدگاه گردانندگان تلگرام و دشــمنی آنها با مردم ایران 
بر کسی پوشیده نیست و حتی رئیس این نرم افزار چندی قبل در پیامی 
توهین آمیز، پا را از مخالفت با »جمهوری اسالمی« فراتر گذاشت و از یک 

فیلم »ضدایرانی« به عنوان فیلم مورد عالقه خود نام برد!
قطعــا اعمال فیلترینگ وضعیت مطلوب نیســت و عوارضی هم به 
دنبال خواهد داشت، اما وقتی شرایط موجود و تهدیدهای زیادی که از 
ســوی برخی نرم افزارهای خارجی مانند تلگرام علیه امنیت ملی کشور 
وارد می گردد، دولت و حاکمیت را به این نتیجه می رساند که فیلترینگ 
اعمال شود و شخص وزیر هم بر این موضوع صحه می گذارد، چرا باز هم 

وزیر ارتباطات در مقام اپوزیسیون اظهارنظر می کند؟
جالب است که خود وزیر هم به مخاطرات فیلترشکن ها اذعان می کند 
و با بیان اینکه »فراگیرشــدن فیلترشــکن ها مطلوب کسانی است که 
همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این مطلوب نیست«، می گوید: 
همان طور وزارت امور خارجه آمریکا در ســال 89 جزو برنامه هایی که 
برای براندازی جمهوری اســالمی داشت، توسعه فیلترشکن بود و حتی 
 گوشی های اپل را به نوعی در بازار ایران عرضه می کرد که بدون فیلترشکن

 کار نکنند.
از ســوی دیگر آذری جهرمی در حالی با تأکید بر این که »سیاست 
کشــور ترویج پیام رسان های بومی است« گفته است »این پیام رسان ها 
بایــد خدمــات و تنوع و کاربری های الزم را بــرای مردم فراهم کنند و 
همچنین اعتماد مردم را جلب کنند« که برخی از همین پیام رسانها از 
عدم همکاری دولت با آنها گالیه دارند و شــاید اگر دولت در این سالها 
به وظایف قانونی خود برای توسعه اینترنت ملی و پیام رسانهای داخلی 
توجه بیشتری می کرد، مشکالت امروز وجود نداشت و نیازی هم به اعمال 

فیلترینگ گسترده نبود.

تخصیص 8 میلیارد تومان دیگر از سوی هیئت وزیران

تحلیف نجومی رئیس جمهور 
همچنان بودجه می خواهد

گوشت گوسفندی کیلویی ۵۰ هزار تومان در آستانه ماه رمضان

موضعگیری غیرمسئوالنه وزیر ارتباطات 
در برابر مصوبات قانونی برای فیلترینگ


