
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه۴
پنج شنبه           ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۷

اول رمضان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۰۸

قیمت )به تومان(نوع سکه
1/938/000سکه تمام طرح جدید
1/861/000سکه تمام طرح قدیم

966/000نیم سکه
563/000ربع سکه

350/000گرمی
184/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/200دالر
7/243یورو
8/278پوند

1/389لیر ترکیه
1/673درهم امارات

رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه قیمت خرما در 
ماه مبارک رمضان متعادل است، گفت: هیچ مشکلی برای تامین 

نیاز مردم وجود ندارد.
محســن رشید فرخی در گفت  وگو با فارس گفت: در سال گذشته به 
اندازه کافی خرما تولید شده است و هیچ مشکلی برای تامین خرمای ماه 

مبارک رمضان وجود ندارد. 
رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه امسال به لحاظ تولید 
ســال بسیار خوبی برای خرمای ایران است، گفت: البته مشکالتی بر اثر 
تالطم ارزی برای صادرکنندگان این محصول به وجود آمده است که به 

مرور در حال رفع شدن است. 
وی با تاکید بر اینکه قیمت خرما در کشور متعادل است، گفت: قیمت 
خرما از عمده تا خرده فروشی متفاوت است و با توجه به تنوع نوع نمی توان 

قیمت دقیقی را برای آن بیان کرد. 
رشید فرخی با بیان اینکه خرمای مضافتی پرمصرف ترین خرما در ماه 
مبارک رمضان اســت، گفت: در حال حاضر انواع خرما در میادین عرضه 

می شود و برای تامین نیاز مردم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه فصل برداشت خرما از اوایل مرداد تا اواخر شهریور 
در شهرهای مختلف متفاوت است، گفت: در سال گذشته یک میلیون و 

200 هزار تن خرما در کشور تولید شد. 
رئیس انجمن ملی خرمای کشور بیان داشت: ساالنه حدود 20 درصد 

خرمای کشور به ارزش حدود 300 میلیون دالر صادر می شود. 
وی گفت: براساس برنامه ریزی بلندمدت می خواهیم تا صادرات خرما 
را به 30 درصد و به ارزش یک میلیارد دالر افزایش دهیم، اما باید در این 
راستا به بحث ارزش افزوده از طریق صنایع تکمیلی توجه بیشتری شود.

رئیس انجمن ملی خرما:

نمی توان قیمت دقیقی برای خرما 
اعالم کرد!

مدیرکل اداره استاندارد تهران از نظارت بازرسان بر مواد غذایی 
پرمصرف در ماه مبارک رمضان خبــر داد و گفت: مواد غذایی 

غیراستاندارد از بازار جمع آوری می شود.
محمودرضا طاهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح جمع آوری 
مواد غذایی غیراستاندارد از بازار با هدف بازرسی از وسایل توزین و سنجش 
در مراکــز توزیع و نیز نظارت بر مواد غذایی پرمصرف در این ماه، جهت 
احقاق حقوق مصرف کنندگان، هرساله همزمان با ماه مبارک رمضان در 

سطح استان آغاز می شود.
وی افزود: مواد غذایی پرمصرف شامل انواع خرما )مضافتی بسته بندی 
شده، کبکاب بسته بندی شده، پیارم بسته بندی شده(، لبنیات )شیر، پنیر 
و کشک(، روغن)سرخ کردنی و خوراکی مصرف خانوار(، زعفران و شکر، 

در واحدهای تولیدی و عرضه بازرسی و کنترل می شوند.
مدیرکل استاندارد تهران درخصوص بازرسی از وسایل توزین و سنجش 
نیز، توضیح داد: روی این وسایل پس از هر دوره بازرسی برچسب تاییدیه 

استاندارد که قابل مشاهده برای خریداران است، نصب می شود.
گفتنی اســت، هرساله همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ادارات کل 
اســتاندارد در سراسر کشور جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان توسط 
بازرســان این سازمان در سطح استانی نظارت های مربوطه را در دستور 
کار قرار می دهند تا در صورت وجود مواد غذایی غیراســتاندارد، دستور 

جمع آوری این مواد را صادر کنند.

مدیرکل اداره استاندارد تهران:

مواد غذایی غیراستاندارد
 از بازار جمع آوری می شود

مجلس  قضایی  و  کمیســیون حقوقی  عضو 
با اعالم امضای طرح اســتیضاح زنگنه از سوی 
نمایندگان گفت: پس از اینکه زنگنه تصدی وزارت 
نفت را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 

میلیارد دالر جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 23 اردیبهشت ماه، 
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود 
گفت: »ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر 
نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 
18 میلیارد دالر محکوم شدیم که البته ما در این رابطه 

وظایف خود را انجام خواهیم داد. «
یک روز پس از این اظهار نظر، اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس شورای 
اســالمی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری 
اســالمی ایران به پرداخت جریمه به شــرکت کرسنت 
ضمن تکذیب این موضوع اطالعیه ای بدین شرح صادر 
کرد: »پرونده قرارداد کرسنت هم اکنون در مراحل پایانی 
داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده 
صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این 
پرونده صحت نــدارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به 
عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.«

ایــن موضوع همچون دیگر ادعاهای گاه و بیگاه در 
مورد کرســنت که در یک دهه گذشته بارها شاهد آن 

عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

جریمه 18 میلیارد دالری ایران در کرسنت 
نتیجه وزیر شدن زنگنه بود

بودیم، بدون نتیجه گذشــت؛ تا اینکه دیروز یک عضو 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس، از تقدیم طرح 
اســتیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به هیئت رئیسه 
مجلــس خبر داد و گفت: »این طرح روز گذشــته و با 

امضا 15 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.«

ابوالفضل ابوترابی درباره محورهای این طرح استیضاح 
ادامه داد: »پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت 
را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد 

دالر جریمه شد.«
وی تصریح کرد: »در مجلس نهم و زمانی که آقای 

زنگنه برای تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم 
به مجلس معرفی شــده بود، آقای روحانی در مجلس و 
در دفاع از زنگنه قسم جالله خورد که موضوع کرسنت 

را ظرف 3 ماه حل وفصل کند.«
ابوترابی با بیان اینکه »طرحی که روز گذشــته به 
هیئت رئیســه پارلمان تقدیم شد در راستای بی نتیجه 
ماندن بحث قرار داد کرسنت بود«، گفت: »در هر نقطه 
از دنیــا اگر 18 میلیارد دالر ظلم فاحش به این صورت 
اتفاق می افتاد کل دولت باید عدم کفایتش اعالم می شد؛ 
برخی از نمایندگان بر این اعتقاد هستند در این قضیه 

باید رئیس جمهور پاسخگو باشد.«
باید منتظر ماند تا ببینیــم واکنش وزارت نفت به 
ارسال طرح استیضاح وزیر نفت با موضوع کرسنت چه 
خواهد بود؛ اما با طرح این استیضاح و بیان دوباره جریمه 
18 میلیارد دالری، این ســؤال مطرح می شود، این رقم 
کــه هیچ گاه مورد تأیید وزارت نفت نبوده، اولین بار از 

سوی چه کسی عنوان شده است؟ 
محمدرضا نعمــت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم 
کسی بود که برای اولین بار موضوع جریمه 18 میلیارد 
دالری ایــران در پرونده کرســنت را مطرح کرد و نکته 
جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم 
از ســوی وزارت نفت در طی سال های اخیر، باز هم این 
 رقم مطرح شــده و حتی محور طرح استضاح وزیر نفت 

شده است.

کارآمدسازی صندوق های  بررسی طرح  ویژه  رئیس کارگروه 
بازنشستگی کشور درباره اینکه آیا دولتی ها در بررسی این طرح 
در جلسات کارشناسی حضور می یابند، گفت: دولتی ها نسبت به 

هر اصالحی در زمینه صندوق های بازنشستگی گارد می گیرند. 
رسول خضری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت 
بررســی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی در مجلس شورای 
اســالمی اظهار کرد: هفته گذشــته با مدیران صندوق های بازنشستگی 
کشــوری و صندوق تامین اجتماعی جلســاتی داشــتیم، نظرات آنها را 
شنیدیم، آنها معتقد بودند که این کارآمدسازی و اصالح به صورت الیحه 
و الحاق به قوانین موجود باشد، نه قانونگذاری جدید، اما از آنجا که دولت 
قدمی برنمی دارد، تنها راه  ممکن تدوین این طرح در مجلس و پیگیری 

از این طریق بود.
وی افزود:  ما در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی 
تامین اجتماعی با ابرچالش هایی مواجه هستیم و با وجود مشکالتی که 

همه به آن اذعان دارند، دولت هیچ الیحه ای برای اصالح نیاورده است.
رئیس کارگروه ویژه بررسی طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی 
کشور درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی و سهم سه درصدی حق بیمه 
کارگر که از 40 ســال پیش باید پرداخت می شد، اما معوق شده است، 
اضافه کرد:  امســال در بودجه 97 مقرر شد مبلغ 50 هزار میلیارد تومان 

از این بدهی به صورت تهاتر تسویه شود.
خضری درباره اینکه آیا دولتی ها در بررســی این طرح در جلســات 
کارشناســی حضور می یابند، گفت: خیر،  دولتی ها نسبت به هر اصالحی 
در این زمینه گارد می گیرد و صرفا وعده می دهند که قرار است الیحه به 
مجلس ارائه دهند، اما با وجود آنکه این موضوع از ابتدای دولت یازدهم 

جزو وعده های دولت بوده همچنان در این زمینه مقاومت می کنند.
وی در پاســخ به اینکه چرا این طــرح با قید فوریت به مجلس ارائه 
نشده است، بیان کرد: بحث صندوق ها بحث بسیار مهم و چالشی بسیار 
جدی است که ممکن است اگر با قید فوریت بررسی شود دچار شتابزدگی 
در تصمیمات شــود. لذا تنها راه این بود که با تشــکیل کارگروه ویژه در 

کمیسیون های مختلف موضوع چکش کاری و کارشناسی دقیق شود.
گفتنی اســت، طرح کارآمدســازی و ارتقــاء  مدیریت صندوق های 
بازنشستگی، طرحی اســت که نمایندگان مجلس برای حل بحران این 
صندوق ها تدوین کرده اند. این طرح شامل هفت ماده است که بر مبنای 
مواد طرح یاد شــده، قرار است سرمایه گذاری صندوق ها از طریق تبدیل 

دارایی های فعلی به دارایی های مالی بهبود یابد. 
دیگر اینکه بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی به یک باره 
تعبیه شود و همچنین هزینه های مدیریت صندوق ها از طریق ادغام آنها 
کاهــش یابد و بار مالی این صندوق ها در حمایــت از افراد برخوردار به 

بیمه های تکمیلی منتقل شود.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس هم چنــدی پیش در گزارشــی به 
بررســی ایــن طرح پرداخــت و در عین حال راهکارهای ارائه شــده را 
بــرای رســیدن به اهداف طرح کافی ندانســت و تاکیــد کرد که طرح 
مذکور در قالب کارگروهی متشــکل از نمایندگان مجلس، دستگاه های 
 ذیربــط در قــوه مجریه و کارشناســان مرکز پژوهش ها مورد بررســی

 قرار گیرد.

یک مسئول:

دولت در برابر اصالح صندوق های 
بازنشستگی گارد می گیرد

واردات کاالهای آمریکایی به ایران در فروردین سال جاری 
به 2 هزار و 514 تن کاال به ارزش 7/5 میلیون دالر افزایش پیدا 

کرده است.
به گزارش مشــرق، واردات مســتقیم کاالهای آمریکایی به ایران در 
فروردین امســال 3 برابر شد. در فروردین سال گذشته 797 تن کاال به 
ارزش 3 میلیون دالر از آمریکا وارد ایران شده بود که در فروردین سال 
جاری به 2 هزار و 514 تن کاال به ارزش 7/5 میلیون دالر افزایش پیدا 

کرده است.
بر اســاس گزارش گمرک، واردات مســتقیم کاالهای آمریکایی در 
فروردین ماه امســال از لحاظ وزن بیش از 3 برابر شده و به عبارتی 215 
درصد رشد کرده است. از لحاظ ارزش دالری، واردات مستقیم کاالهای 
آمریکایی در مدت مذکور 2/5 برابر شده و افزایش 149 درصدی داشته 

است.
بر اســاس جزئیات کاالهــای وارداتی از آمریکا، ایــران در فروردین 
امســال این اجناســی همچون قزل آال، اسپرم گاو، تخم سبزیجات برای 
کشت، مکمل غذایی، خوراک آماده آبزیان، دارو، نخ جراحی، فرآورده های 
دندان سازی، روغن های نفتی، وسایل آزمایشگاهی، ژالتین، ماشین آالت، 
شیرهای تقلیل فشار، تجهیزات بیمارستانی، پروتزهای دندان، بذر ذرت، 
تخم گیاهان علوفه ای برای کشــت، مکمل غذایی، ســبوس و فضوالت، 
اکسیدهای منیزیم حتی خالص، ضدعفونی کننده ها، خمیر چوب شیمیائی، 
کاغذ و مقوای صافی، بریده شــده به شکل معین، لوله و شیلنگ، درزبند 
و واشر، اجزاء و قطعات برای موتورهای گازسوز، تلمبه های سوخت، اجزا 
و قطعــات تلمبه های مایعات، صافی های روغن یا مواد ســوختی برای 
موتورهای درون سوز، ترموستات خودرو )شیر ترموستاتیک(، بلبرینگ، 
پوســته یاتاقان، درزگیر و واشرهای همانند از ورقه فلزی، جاروبک های 
زغالی، سیبک فرمان، اجزا و قطعات کالچ و اجزا و قطعات سواری، وانت 

و تراکتور کشاورزی را وارد کرده است.
روند صعودی واردات از آمریکا در شرایطی رخ داده که این کشور در 
بدعهدی آشکار، به اعتماد دولت روحانی پشت پا زد و به طور رسمی از 

برجام خارج شد.
البته روند افزایش واردات پس از برجام منحصر به آمار اخیر گمرک 
نیســت. سال گذشــته هم اداره آمار آمریکا آماری منتشر کرد که نشان 
می داد در اوت 2017 )مرداد 96( صادرات آمریکا به ایران نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل رشد بیش از 3 برابری داشته است. همچنین با وجود 
رشــد بیش از 3 برابری صادرات به ایران، واردات آمریکا از ایران در آن 
بازه زمانی نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن یک پنجم شده و به 

3/5 میلیون دالر رسیده بود.
عالوه بر این، بر اساس آمار اعالم شده گمرک، در سال 1396 واردات 
کاالی ایران از انگلستان 168 درصد و از فرانسه 85 درصد نسبت به سال 
1395 افزایش پیدا کرد. فهرست واردات عجیب و غریب کشورمان زمانی 
کامل شد که آمار گمرک نشان داد ایتالیا، انگلستان و آلمان توانسته اند 

به ایران شتر صادر کنند!
برجام برای اروپایی ها منافع اقتصادی زیادی داشــته و از طرف دیگر 
هنوز هم کشور با مشکل دریافت درآمدهای نفتی خود دست به گریبان 
است. اروپایی ها نه تنها با بدقولی به تعهدات برجامی خود در قبال ایران 
عمل نمی کنند که از طرفی مدام به ایران فشــار می آورند که برجام های 

دو و سه را بپذیرد.

واردات از آمریکا 
یک ماهه ۳ برابر شد!

پس از خروج آمریکا از برجام و آشکار شدن 
ترامپ،  تصمیم  با  اروپایی  همراهی شرکت های 
یک عضو شــورای ملی فرانسه هم از مشروط 
شدن تسویه حساب ارزی اروپا با ایران خبر داد. 
با خروج آمریکا از برجام، شــرکت های اروپایی ای 
مانند جنرال الکتریک، بوئینگ، ایرباس و... اعالم کردند 
تابع دستورالعمل آمریکا هستند که در این صورت از 

ادامه همکاری با ایران انصراف خواهند داد.
 به عنوان نمونه دو روز پیش مدیرعامل شــرکت 
زیمنس گفته بود: بازگشــت دوباره تحریم ها از سوی 
آمریکا علیه ایران بدین معناست که زیمنس هم باید 

از آ نها تبعیت کند. 
ضمــن اینکه پس از اعالم عــدم همکاری مجدد 

 TORM شرکت نفتی انی ایتالیا با ایران، شرکت نفتکش
دانمارک هم اعالم کرد دریافت سفارش جدید در ایران 

را متوقف کرده است. 
در همین راستا، روز گذشته، دلفاین اُو، عضو شورای 
ملی فرانسه هم اعالم کرد: اتحادیه اروپا تسویه حساب 
با ایران را مشــروط به عدم وضع تحریم های ثانویه به 

جای دالر به یورو با ایران را انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، 
به گفته وی، اتحادیه اروپا در حال بررســی چگونگی 
حفاظت از شرکت های خود در ایران و اقدامات مقابله 
ای در ارتباط با خروج ترامپ و ایاالت متحده از برجام 

است.
این عضو شورای ملی فرانسه ادامه داد: گزینه های 

مختلفی را در حال رصد هستیم و فکر می کنم که این 
گزینه ها در دو مقوله قــرار می گیرند. اولین مقوله به 
این موضوع برمی گردد که چگونه به سادگی از منافع 
خود حفاظت کنیم؟ چگونه به شرکت های خود اجازه 
دهیم که به انجام تجارت در ایران یا سرمایه گذاری در 
این کشــور ادامه دهند؟ چگونه شرکت های خود را از 

تحریم های ثانویه حفاظت کنیم؟
دلفایــن اُو اضافــه کرد: مقوله دوم آن اســت که 
چگونــه در ارتباط با اقدامات آمریــکا که می تواند بر 
روی شــرکت های اروپایی تاثیر بگذارد مقابله کنیم و 
اینکه آیا اتحادیه اروپا باید اقدامات فرامنطقه ای اعمال 

کند یا خیر.
وی بیان کرد: اتحادیه اروپا بر روی مقوله اول تمرکز 

می کند و رویکرد دوم را در پیش نمی گیرد. 
این مقام فرانسوی در ادامه گفت: به هر ساز و کاری 
کــه به اروپا اجازه دهد به جــای دالر به یورو با ایران 
تجارت کند به شــرطی که مشمول تحریم های ثانویه 
آمریکا نشود، توجه خواهیم کرد. صندوق سرمایه گذاری 
اروپایی را با دقت بررســی می کنیم که شــرکت های 
اروپایی را محافظت می کند؛ بنابراین تمام گزینه ها را 

در نظر می گیریم.
به عبــارت دیگر با توجه بــه گفته های این مقام 
فرانسوی باز هم همه چیز به آمریکا گره خورده و اگر 
آمریکا تحریم های ثانویه خود را )که مربوط به مسائل 
هسته ای بود( وضع کند، اروپا هم در تسویه های ارزی 

در کنار ایران نخواهد بود. 

پس ازخروج آمریکا از برجام

اروپا هم تسویه حساب ارزی با ایران را مشروط کرد

معاون پژوهشکده آمار گفت: روند نرخ 
تورم در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر 

سال جاری به سمت صعودی خواهد بود.
ایوب فرامرزی در گفت وگو با رادیو ضمن اشاره 
به نرخ تورم 8/1 درصدی فروردین ماه سال جاری 
از ســوی مرکز آمار ایران گفت: نرخ اعالمی این 
مرکز تنها مربوط به تغییرات شاخص قیمت کاالها 

و خدمات مصرفی خانوار است.
وی همچنین اظهارداشــت: از شاخص مزبور 
در ادبیــات اقتصادی دنیا به  عنوان نرخ تورم یاد 
می شود در حالی که تورم مفهومی گسترده تر و 
وسیع تر از این شــاخص است چرا که خیلی از 
کاالها مصرفی نبوده ولی در محاسبات تورم مورد 

توجه قرار می گیرد.
معاون آمارهای اقتصادی پژوهشــکده آمار 
گفت: بسیاری از کشــورهای جهان از شاخص 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار به عنوان 

پژوهشکده آمار:

نرخ تورم ۳ ماه آینده صعودی خواهد بود

نماینده ای از تورم استفاده می کنند.
وی در ادامه ضمن  اشاره به اجزای تشکیل دهنده 

تورم 8/1 درصدی فروردین ماه ســال جاری در 
کشور افزود: مجموع سبد مصرفی خانوار دو جزء 

عمده و اساسی دارد.
فرامــرزی تصریــح کــرد: جزء اول شــامل 
کاالهــای خوراکــی، آشــامیدنی و دخانیــات 
 و جــزء دوم شــامل کاالهــای غیرخوراکــی و

 خدمات است.
و  اول  جــزء  گفــت:  همچنیــن  وی 
دوم ســبد مصرفــی خانــوار در فروردیــن ماه 
 امســال به ترتیــب 11/4 و 6/9 درصــد رشــد

داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون پژوهشکده 
آمار اضافه کرد: آمار و ارقام موجود نشان می دهد 
عامل اصلی رشد نرخ تورم در نخستین ماه سال 
جاری کاالهای خوراکی، آشــامیدنی و دخانیات 

بوده است.
وی همچنین گفت: روند نرخ تورم در ماه های 
اردیبهشــت، خرداد و تیر ســال جاری به سمت 

صعودی خواهد بود.

وزیر ارتباطات گفت: اگر ظنی بر ارتباط برخی 
پیام رسان ها مثل تلگرام با سرویس های اطالعاتی 
وجود داشت، در مورد برخی فیلترشکن ها این 
یقین وجود دارد که بودجه برخی از آنها مستقیمًا 

از طرف دولت آمریکا تأمین می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمد جواد آذری 
جهرمــی پس از بازتــاب گســترده اظهارنظر دیروز 
مبنی بر شروع مسدودسازی فیلترشکن ها، در پستی 

اینستاگرامی اقدام به شفاف سازی بیشتر کرد.

وی بــا اشــاره به دالیــل اعمــال محدودیت بر 
فیلترشکن ها تأکید کرد: یکی از دالیل مخالفت دولت 
با اعمال محدودیت کلی بر پیام رسان ها فراگیر شدن 

فیلترشکن ها بود.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تصریح کرد: 
اگــر ظنی بر ارتباط برخی پیام رســان ها مثل تلگرام 
بــا ســرویس های اطالعاتی وجود داشــت، در مورد 
برخی فیلترشکن ها این ارتباط دیگر ظن نیست بلکه 
یقین اســت و بودجه برخی از آنها مستقیماً از طرف 

دولت آمریکا تأمین می شود؛ بنابراین اکنون با فراگیر 
شدن فیلترشــکن ها که قابل پیش بینی بود، شرایط 

نامناسب تری رخ داده است.
به گفته آذری جهرمی، در سیاســت های اعالمی 
دولت های متخاصم با مــردم ایران، راهکارهایی برای 
فراگیر شــدن فیلترشکن ها در ایران مطرح و پیگیری 
شده است؛ عدم تدبیر برای همراهی مردم در تصمیماتی 
که بــرای فضای مجازی اتخاذ می شــود، عماًل باعث 
ترویج فیلترشــکن ها و در نتیجــه تقویت برنامه های 

متخاصمین است.
جدا از این دسته فیلترشکن ها، دسته ای دیگر نیز 
باج افزار و بدافزار هستند و در زمانی که زندگی روزمره 
مردم در فضای مجازی شکل گرفته، تهدید بزرگی برای 

امنیت آنها مطرح می شود.
اختالف نظر در مسئوالن و نارضایتی جمعی از مردم 
اکنــون تهدید بزرگتری را برای امنیت فضای مجازی 
فراهم کرده که نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت 

و باید برای آن چاره جدی اندیشید.

وزیر ارتباطات:

 بودجه  برخی فیلترشکن ها مستقیماً از طرف دولت آمریکا تأمین می شود

یک خبرگزاری حامی دولت با اشاره به اینکه دولت 
حسن روحانی در حال حاضر 200 هزار میلیارد تومان 
به نظام بانکی بدهی دارد، این بدهی را یکی از عوامل 
متوقف شدن پرداخت تســهیالت بانکی در برخی 

بانک ها اعالم کرد. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، گذری بر شــعب بانک ها 
و درخواست تســهیالت در مواردی با پاسخ  جالبی مواجه 
می شــود، یکی از بانک های بزرگ خصوصی می گوید فعال 
پرداخت تسهیالت را متوقف کردیم و در مقابل پرس و جوی 
دلیل اینگونه پاسخ داده می شود که در حال حاضر با توجه به 
این که معوقات بانک افزایش یافته، قدرت پرداخت تسهیالت 
چندان وجود ندارد و مدیران تصمیم گرفتند تا برای مدتی 
تسهیالت دهی را متوقف تا مطالبات معوق شده برگردد چرا 

که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد. 
در حالی جریان معوقات بانکی به تسهیالت دهی بانک ها 

نیز ضربه زده که طی سال های گذشته آمار اعالمی نشان از 
رقم بیش از 100 هزار میلیاردی معوقات داشته که با توجه 
به ســود و استمهال برخی میزان آن را تا 200 هزار میلیارد 

تومان پیش بینی می کنند. 
در ســال های اخیر اقداماتی هم بــا ورود قوه قضائیه و 
مشارکتی که با بانک مرکزی انجام شد برای دریافت معوقات 
صورت گرفت، ولی تاکنون آمار نشــان از کاهش معوقات و 

برگشت قابل توجه منابع ندارد. 
اما این که چرا شرایط بانک ها به سمتی پیش می رود که 
افزایش معوقات موجب توقف تســهیالت دهی آنها می شود 
موضوعی اســت که با جمشــیدی، دبیر کانــون بانک های 

خصوصی مطرح و وی توضیحاتی در این باره اعالم کرد. 
آن طور که جمشیدی می گوید بانک ها زمانی می توانند 
تســهیالت پرداخت کنند که منابع کافی در اختیار داشته 
باشند و این منابع از چند محل اصلی یعنی  جذب سپرده، 

سرمایه آورده سهامداران و وصول تسهیالتی که قبال پرداخت 
شده تامین می شود، اما اگر سپرده گذار براساس پیش بینی ها 
منابع را به بانک نیاورد و یا وصولی ها با مشــکل مواجه شود 
آنگاه واضح اســت که بانک ها قدرت پرداخت تسهیالت را از 
دســت می دهند. دبیر کانون بانک های خصوصی به برخی 
جریان هایی که موجب کاهش قدرت تسهیالت دهی بانک ها 
در مدت اخیر شده اشاره و گفت: به هر صورت در سال گذشته 
با توجه به جریان های بازارهایی همچون ارز  تا حدی سپرده ها 
به روال معمول به بانک ها ورود پیدا نکرد و حتی در مواردی 
شــاهد خروج منابع بودیم. در سویی دیگر وصول مطالبات 
با تاثیرپذیری از شــرایط موجود با مشــکالتی مواجه شد، 
چرا که تولیدکنندگان و یا صاحبان کارخانه ها به هر دلیلی 
نتوانستند بازده کافی را داشته و در نهایت تولید آنها به مانع 
خورد و طبیعی اســت که نمی تواند تسهیالت دریافتی را به 

موقع پرداخت کنند. 

با این حال این مدیر بانکی خود بانک ها را نیز در ایجاد 
شــرایط موجود بی تقصیر نمی داند و تاکید دارد که باید در 
مقابل برخی ســفارش هایی که در مورد پرداخت تسهیالت 
به بانک ها می شــود مقاومت کنند و نباید تحت فشار تن به 
پرداخت تسهیالتی دهند که ممکن است بازپرداختی در آن 
وجود نداشــته و یا وصول به سختی انجام شود هرچند که 
دراین بین گاهی تســهیالت تکلیفی قرار داده شده بانک ها 

اجتناب ناپذیر است و مجبور به انجام آن هستند. 
در کنار وجود معوقات بانکی، بدهی سنگین بیش از 200 
هزار میلیاردی دولت به بانک ها و همچنین وجود سرمایه های 
شبکه بانکی، بنگاهداری و شرکت داری از عواملی است که در 
مجموع و به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا 50 درصد منابع 
بانکی را منجمد و غیرقابل بهره برداری کرده اســت در این 
شرایط بانک ها در تنگنای مالی مواجه شده و در مواردی دست 
به توقف پرداخت تسهیالت حتی برای دوره ای کوتاه بزنند.

ایسنا اعالم کرد

بدهی 200 هزار میلیاردی دولت روحانی به بانک ها

سخنرانی
ماه رمضان ماه نزول قرآن، ماه تزکیه نفوس و 

ماه ارشاد و تبلیغ است.
به منظور بهره برداری بیشــتر از فیوضات معنوی ماه صیام در 
دهه اول روزها بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجداالقصی 
واقــع در تهرانپارس بین فلکه دوم و ســوم مراســم برقرار و 
از ســخنان دانشــمند محترم حجت االسالم 
والمسلمین فرقانی خراسانی بهره مند می شویم.
االحقر حسین ابراهیمی

تسلیت
اناهلل و انا الیه راجعون

ضایعــه درگذشــت عضــو موثــر و تاثیرگــذار 
هیئــت امنــای دفتر نشــر فرهنگ اســامی،

جناب آقای حاج عزیــز اهلل عالءالدینی   
را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماید. 
برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای دیگر 

سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اناهلل و انا الیه راجعون
سرور گرامی جناب آقای مهندس مجید اله وردی

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت پدر بزرگوارتان جناب آقای حاج مرتضی اله وردی را 
خدمت شــما و خانواده محترمتان تســلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن 
مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت می نماییم. ما را در غم 

از طرف خانواده میراشرفخود شریک بدانید.

ترحیم
بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تأســف و تأثر درگذشــت پدری مهربان فداکار و باگذشــت شادروان 
زنده یاد وحید فراکار را به اطالع کلیه بســتگان، دوســتان و آشنایان محترم 
می رســاند. به همین مناســبت مجلس ترحیم و بزرگداشــتی در روز جمعه مورخ 
97/2/28 از ســاعت 15/30 الی 17 در مســجد احمدیه واقع در نارمک، چهارراه 

سرسبز برگزار می گردد.
خانواده های فراکار، امیر یاوری و کلیه بستگان

رئیس اتحادیــه دارنــدگان رســتوران و 
سلف سرویس، ساعت کار رستوران ها برای ارائه 
غذاهای بیرون بر و ارائه خدمات در سالن واحد 

صنفی را اعالم کرد.
سید علی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: بنا بر روند ســال های گذشــته ساعت کار 
رستوران ها برای ارائه غذاهای بیرون بر، یک ساعت قبل 
از اذان مغرب و برای ارائه خدمات در سالن واحد صنفی 
حین افطار آغاز می شود و تا 30 دقیقه قبل از اذان صبح 

است. این ساعت کار واحدهای صنفی با هماهنگی اتاق 
اصناف ایران و نیروی انتظامی تعیین شده است که در 
این زمینه اعالم  شده فقط فست فودی ها در ساعات روز 
به تعداد محدود غذای سرد برای سفارش های بیرون بر 

آماده و ارائه کنند.
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس 
در رابطه با قیمت گذاری غذاهای ارائه  شــده توســط 
زیرمجموعه های این اتحادیه گفت: به دلیل تنوع غذایی، 
کیفیت مواد اولیه و کیفیت متفاوت واحدهای صنفی 

امکان، قیمت گذاری مصوب و یکسان برای تمام غذاها 
و رستوران ها وجود ندارد. قیمت منطقی غذاهای ارائه  
شــده در واحدهای صنفی 20 درصد بیشتر از قیمت 

تمام  شده برای صاحب رستوران است.
میرابراهیمی تأکید کرد: طی 30 تا 45 روز گذشته 
قیمت مواد اولیه همچون برنج و روغن با رشد 10 تا 20 
درصدی مواجه شده و در این ایام واحدهای صنفی در 

زمینه تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده اند.
گفتنی اســت، با وجود آنکه مسئوالن صنفی اتاق 

اصنــاف ایران احتکار در بازار را رد می کنند شــواهد 
در بــازار نشــان از آن دارد که قیمت انواع محصوالت 
مصرفی افزایش یافته و در این افزایش قیمت با وجود 
آنکه محصول در ســطح شهر وجود دارد اما صاحبان 
کاال آن چنان عالقه ای به عرضه این محصوالت ندارند. 
از این موارد می توان به مواد خوراکی و بهداشتی اشاره 
کرد. طی چند روز گذشته آب معدنی، آب آشامیدنی، 
روغن، رب گوجه فرنگی و برنج با افزایش قیمت از سوی 
واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده روبرو شده است.

ساعت کاری رستوران ها در ماه مبارک رمضان اعالم شد
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