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دولت
روحانی:

برای اقشار کمدرآمد و مستضعف
جامعه طرحهایی داریم

حس��ن روحانی گفت :اگر چه فشارهایی
خواه��د بود اما میتوانیم زندگ��ی مردم را در
کشور با حمایت آنها اداره کرده و از مشکالت
عبور کنیم .حجتاالس�لام حس��ن روحانی،
رئیسجمهور دیروز در پایان جلس��ه س��ران
قوا با اش��اره به توطئههای آمریکا علیه ایران
در ط��ول  40س��ال انقالب اس�لامی گفت:
حاکمیت امروز واشنگتن از همیشه در میان
کشورهای مس��لمان و منطقه منفورتر است.
ما تردید نداریم آمریکا مس��یر و سیاستی که
نس��بت به جهان اسالم و متحدان خودش در
پیش گرفته را نمیتواند ادامه دهد و مس��یر
جمهوری اسالمی که مسیر اسالمیت ،تعامل با
دولتهای دوست در سطح جهان و مردمداری
است میتواند ادامه پیدا کند .وی با بیان اینکه
در زمینه انرژی ،حمل و نقل ،کاالهای اساسی
و تولید ،مش��کلی برای کش��ور پیش نخواهد
آمد و همیش��ه زمانی پیروز شدیم که دولت
و م��ردم در کنار هم بودند ،اف��زود :همانطور
که ملت ما در برابر این توطئهها ایس��تادگی
کردند باز هم ایستادگی خواهند کرد و این بار
هم آمریکا در نقش��ههای خود ناموفق خواهد
بود .رئیسجمه��ور اضافه کرد :منطق آمریکا
غیرقانونی و خالف مقررات است حتی سازمان
ملل و آژانس بینالمللی هم با سیاستهای و
حرفهای آمریکاییها مخالف هس��تند ،همه
کشورها جز چند کشور مخالف سیاستهای
آمریکاییها هستند ،ما امروز قویتر از دیروز
در برابر این دش��منان مقاومت خواهیم کرد.
روحان��ی با اظهار امیدواری نس��بت به بهبود
وضعیت زندگی م��ردم در آینده تصریح کرد:
ارز الزم ب��رای کااله��ای اساس��ی و ضروری
مردم ،تامین است .مردم مطمئن باشند برای
زندگی خودش��ان اگر چه فش��ارهایی خواهد
بود اما میتوانیم زندگی مردم را در کش��ور با
حمایت خود مردم اداره کنیم و از مش��کالت
عبور کنیم.
وی ادامه داد :در زمینه اش��تغال برنامههای
گذش��ته را ادامه میدهیم .انش��اءاهلل امس��ال
ش��اهد تحول مثبت در زمینه اش��تغال با وجود
فش��ارهای آمریکا خواهیم بود .دولت نسبت به
اقش��ار کمدرآمد و مس��تضعف جامعه طرحها و
برنامههای��ی دارد .رئیسجمهور با بیان اینکه ما
جلسات سه قوه را برای حل مشکالت کشور ادامه
میدهیم ،اظهار داشت :جلسات اقتصادی که در
طول هفته برگزار میشود را ادامه میدهیم .در
این جلسات هماهنگی بیشتری به وجود خواهیم
آورد تا فش��ار و مشکالت کمتری بر دوش مردم
باشد .روحانی خاطرنشان کرد :یکی از نکاتی که
در جلسه امروز بحث کردیم ،بحث نقدینگی بود
که ریشه این نقدینگی از کجا نشأت میگیرد و
چگونه باید مانع اضافه شدن نقدینگی در جامعه
ش��ویم .همچنین بتوانیم نقدینگ��ی موجود را
جذب کنیم که یکی از این راهها جذب طرحهای
نیمهتمام اس��ت ،این طرحها را به ش��رکتهای
خصوصی واگذر کنیم که در این باره در جلس��ه
آتی بیشتر بحث خواهیم کرد.
موبایل
وزیر ارتباطات خبر داد

ورود گوشیهای توقیفشده
به بازار و تعدیل قیمتها

ب��ه اعتق��اد وزی��ر ارتباطات ب��رای تعدیل
بهای گوش��ی تلف��ن همراه باید گوش��یهای
توقیفشده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت
رضایتبخش نزدیک ش��ود .به گزارش ایسنا،
طبق گفت��ه دس��تاندرکاران ح��وزه موبایل،
مصرف و نیاز ماهان��ه بازار به انواع تلفن همراه
حدود یکمیلیون دستگاه است که طی ماههای
اخیر به  3میلیون دستگاه رسید .حال آنکه بر
اساس آمار و ارقام رسمی اعالمشده در این بازه
زمانی تنها حدود  ۷۳۰تا  ۷۴۰هزار دس��تگاه
تلف��ن همراه با ارز دولت��ی  ۴۲۰۰تومانی وارد
شده که همین عامل سبب افزایش قیمت شد،
چرا که با توجه به کمبود موجود ،موبایل دست
به دست میشود و در نهایت با افزایش قیمت
مواجه خواهد شد .اما محمدجواد آذریجهرمی
درباره اصالح قیمت گوشیهای تلفن همراه در
بازار اعالم کرده است این هفته با وزیر صنعت
ن باره جلس��های خواهد داشت تا راههای
در ای 
کاهش قیمت گوشی بررسی شود.
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان
اینکه تعداد زیادی از گوش��یهایی که احتکار
شده فعال توقیف شده است ،گفته این گوشیها
باید ب��ه بازار تزریق ش��ود و ب��اوجود تثبیت
ارز پیشبین��ی میش��ود قیمت ب��ه وضعیت
رضایتبخش نزدیک شود.

وطن امروز

برخورد با واحدهای صنفی متخلف توسط ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کاال شروع شد

گرانفروشی ،احتکار و کمی هم اختفا!

دانش پورش�فیعی :واحدهای صنفی رس��تههای
مختلف در یک ماه اخی��ر به بهانههای مختلف از
عرضه و فروش کاال خودداری میکنند .آنها از آینده
بازار نگران هس��تند و نمیدانند چه اتفاقی خواهد
افتاد بنابراین از ترس ضرر کردن و به تعبیری برای
جلوگیری از زیان بیش��تر ،کاالهایشان را در انبار
نگه��داری میکنند و نمیفروش��ند .علی فاضلی،
رئی��س اتاق اصن��اف ایران و تهران ب��رای این کار
واحدهای صنفی از تعبیر «اختفا» اس��تفاده کرده
است .فاضلی بر این باور است که واحدهای صنفی
زیرمجموعه اتاقهای او اختفا کردهاند نه احتکار .بر
اساس تعبیر فاضلی ،بازاریان میان اختفا و احتکار
تفاوت قائل هس��تند و اختفا را درست میدانند و
احت��کار را مذموم اما فارغ از تف��اوت معنایی آنها،
نتیجه هر دو در عمل یکی است.
احتکار در فرهنگ فارسی معین به معنی «انبار
کردن و نگاه داش��تن کاال به قصد گران فروختن و
انبارداری» آمده و اختفا در فرهنگ فارسی عمید
به معنی «پنهان ش��دن ،نهان ش��دن و پوش��یده
شدن» آمده اس��ت .با توجه به معنای هر دو واژه،
انب��ار کردن کاال دور از چش��م مش��تری و پنهان
کردن آن دور از چش��م مشتری چه تفاوتی با هم
دارد؟ شاید یکس��ان بودن نتیجه هر دو در بازار و
در نهای��ت ظلم به مصرفکننده در پی اجرای آنها
است که محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت را بر آن داشت که «ستاد تشدید مبارزه با
احتکار و اختفا» را تشکیل دهد و با انتصاب معاون
اقتصادی بازرگانی وزارت صنعت ،رئیس س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و رئیس
س��ازمان تعزیرات به عنوان اعضای اصلی س��تاد،
اقدامی جدی برای برچیدن ترفندهای اصناف در
بره��م زدن بازار انجام دهد .این س��تاد باید از 23
تیرماه از کمک و همراهی استانداران ،فرمانداران،
ن صنعت ،معدن و تجارت استانها،
روسای سازما 
بهکارگیری توان خارقالعاده مردمی و در رأس آن
انجمنها و اتحادیههای تولیدکنندگان و بازرگانان
در اطالعرسانی از مراکز اختفا و احتکار و همکاری
در رس��یدگیها و بازرس��یها و همچنین ظرفیت
فوقالعاده فضای مجازی استفاده کند و در تحقق
این هدف بر اساس برنامه تهیه شده ،اقدام کند.
مأموریت اصلی ستاد ،رصد قیمت همه کاالهای
وارداتی یا تولید ش��ده با مواد اولیه وارداتی با نرخ
رسمی معین است بهطوریکه بیش از قیمت ارائه
ش��ده به پایگاه اطالعرسانی قیمت کاال و خدمات
کش��ور  www. 124 . irنباشد .این سامانه دارای
دو بخش اصلی «قيمت مصوب كاالها و خدمات»
و «قيم��ت خوداظه��اری بنگاهه��ای اقتصادی و
دريافتکنن��دگان ارز رس��می» اس��ت و کاربران
میتوانند با مراجعه به سامانه ،قیمت روز هر کاال را
ببینند .در بخش «قيمت مصوب كاالها و خدمات»،
مردم میتوانند قیمت انواع روغن ،لبنيات ،گوشت،
شيرخام ،تخممرغ ،آرد ،نان ،گندم ،قندوشکر ،کود
شيميايی ،تعرفه کاال در سردخانه ،تعرفه خدمات
پس��تی ،کنجاله س��ویا ،کارمزد س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت ،تعرفه س��ازمان سنجش ،دفاتر
پیش��خوان خدمات دولت و بخش عمومی ،تعرفه
پليس10+و خدمات آزمایشگاهی سازمان استاندارد
را مشاهده کنند.
■■ارز وارداتی یا ارز آزاد؟

بهطور قطع آنچه سببس��از تش��کیل چنین
س��تادی در ذی��ل وزارت صنع��ت ش��ده اس��ت،
سودجویی فروشندگانی است که کاالهای وارداتی
با ارز  3800یا  4200تومانی را با ارز آزاد حس��اب
کرده و به مردم میفروش��ند .این موضوع آنچنان
در بازار آش��کار و عیان اس��ت و شهروندان هر روز
ب��رای خرید هر کاال با آن درگیر هس��تند که نیاز
به تش��ریح بیش��تر نگارنده ندارد اما در این میان
حلقههای گمشدهای وجود دارد که باید بیشتر به
آنها پرداخت .چرا وزارت صنعت اقدام به تش��کیل
«ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» کرد؟ پاسخ
به این پرس��ش را باید در ناتوانی دولت و در رأس
آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و البته معاونت
اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و سازمان حمایت
در نظمدهی به بازار و جلوگیری از نوسانات بیحد
و حص��ر در فروش کاالهایی از جمله موبایل،
خودرو ،لوازم خانگی ،نهادههای دام و
طیور ،حبوبات ،برنج ،چای ،لوازم

بهداشتی و آرایش��ی ،کره ،تایر خودرو ،کاغذ ،کود این منظور ،انبارهای بزرگ نیاز است که دارندگان
ش��یمیایی ،گوشت قرمز ،موز ،خمیر کاغذ ،تبلت ،این انبارها را هم بنکداران بخوبی میشناسند و هم
انواع البس��ه و تخممرغ دانس��ت که با ارز  3800خردهفروشان و هم توزیعکنندگان.
پس این ب��ار پیدا کردن پرتقالف��روش برای
و  4200تومانی وارد ش��دند و با احتس��اب ارز ،8
 9و  10هزار تومانی به مردم فروخته ش��دند .این اعضای «ستاد تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا»
کاالهایی ک��ه نام آنها در باال آم��د میزان افزایش راحت اس��ت اما نباید همه کاس��ه کوزهه��ا را بر
قیمتشان از صددرصد هم عبور کرد و به چندین س��ر اصناف شکس��ت و اجازه داد متولیان اصلی
برابر رس��ید .بهعنوان نمونه کره و برنج با افزایش از حسابکشی قس��ر در بروند .روز گذشته یداهلل
 40ت��ا  50درصدی قیمت ،نهادههای دام و طیور صادقی ،رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
ب��ا افزایش  70ت��ا  100درصدی قیمت ،خودور با اس��تان تهران بهدنبال تش��کیل «س��تاد تشدید
مبارزه با احت��کار و اختفا» با
افزایش  2ت��ا  3برابری ،انواع
موبای��ل ب��ا افزایش ت��ا  40اولوی�ت «س�تاد تش�دید مب�ارزه ارس��ال نامهای آنی به رئیس
درص��دی و ...در بازار فروخته ب�ا احت�کار و اختفا» کدام اس�ت؟ اتاق اصناف ای��ران با موضوع
ش�رکتهای متخلف ی�ا واحدهای اقدام��ات تعزیراتی مش��هود،
شدند.
بهدنبال این بلبشو در بازار صنفی متخل�ف؟ واحدهای صنفی خواس��تار نص��ب پارچ��ه یا
و اعتراضات واحدهای صنفی در همه حال میگوین�د ما کاال را از تابلو بر س��ر محل کس��ب یا
و گلهمندی از نبود نظم خرید بنک�دار میخریم و بنک�داران هم تعطیلی موقت و تعلیق پروانه
و ف��روش در ب��ازار ابتدا وزیر میگوین�د ما کاال را از ش�رکتهای کسب متخلفان محکوم شد.
ارتباطات و فناوری اطالعات توزیعکنن�ده دریاف�ت ک�رده و ب�ا صادق��ی در نام��هاش آورده
اق��دام به انتش��ار فهرس��ت احتساب س�ود بنکداری در اختیار اس��ت« :دس��تور فرمایید به
شرکتهای واردکننده موبایل خردهفروشان قرار میدهیم .پرسش منظور ایج��اد ثبات و آرامش
با ارز دولتی کرد .در ادامه وزیر این اس�ت که افزایش قیمت کاال در در س��طح بازار با بهرهگیری
صنعت و اقتصاد از انتشار این کدام مرحل�ه روی میدهد و کاالها از تم��ام ظرفیتها و برقراری
فهرست خودداری کردند و با در ک�دام مرحل�ه اختفا ی�ا احتکار گشتهای مشترک بازرسی
با ارگانه��ای ذیربط نظارت
طرح بهانههایی تالش کردند میشوند؟
و بازرس��ی الزم را معم��ول
نام واردکنندگان��ی که با ارز
ارزان کاال میآورن��د و ب��ا ارز گران ،گرانفروش��ی نماید» .البته محمد ش��ریعتمداری خب��ر از ارائه
میکنند ،پنهان بماند اما تأکید حسن روحانی بر گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو و فساد
اعالم این فهرست س��بب شد نخستین فهرست زنجیرهای بهج��ا مانده از قبل ،به رئیسجمهوری
 53صفحهای مش��تمل ب��ر نام  1482ش��رکت داده و از آنجا که میزان مابهالتفاوت س��ود واردات
دریافتکننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در خودرو با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد بالغ بر 600
اختیار رسانهها قرار گیرد .به این ترتیب روشن شد میلیارد تومان از سوی انجمن واردکنندگان خودرو
که چه کسانی و چه شرکتهایی بحق یا ناحق چه اعالم شده ،ضرورت دارد هر چه زودتر به این مهم
کاالهایی را با ارز دولتی وارد کرده اما با ارز آزاد در رس��یدگی شود ،چرا که خریداران خودرو به اندازه
کافی ضرر کرده و فروش��ندگان ،میلیونها تومان
بازار فروختهاند.
حال این پرسش مطرح است که اولویت «ستاد سود بردهاند.
تش��دید مبارزه ب��ا احتکار و اختفا» کدام اس��ت؟ ■■آرامش باید به بازار برگردد
شرکتهای متخلف یا واحدهای صنفی متخلف؟
در همین باره رئیس اتاق اصناف ایران و تهران
واحدهای صنفی در همه حال میگویند ما کاال را از در پاسخ به این پرسش «وطنامروز» که مخاطب
بنکدار میخریم و با احتساب سود خردهفروشی به اصلی اقدام س��تاد کجاس��ت ،میگوید که «ستاد
مشتری میفروشیم بنابراین گرانفروشی نمیکنیم ،تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا» برای برخورد با
اگر چه منکر گرانی در بازار نیستیم .بنکداران هم واحدهای صنفی سطح شهر تشکیل نشده ،چراکه
میگوین��د ما کاال را از ش��رکتهای عرضهکننده اولویت نخست ستاد برخورد با شرکتهایی است
یا توزیعکننده بهطور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم ک��ه ب��رای واردات ارز دولتی گرفتهاند و اینکه چه
دریافت کرده و با احتساب سود بنکداری در اختیار می��زان کاال وارد کردهاند اما درباره اختفا و احتکار
خردهفروشان قرار میدهیم .پرسش این است که هم اتاق اصناف ایران و تهران و هم ستاد با یکدیگر
افزایش قیم��ت کاال در کدام مرحله روی میدهد همکاری میکنند و پذیرفتنی نیست که در سطح
و کاالها در کدام مرحله اختفا یا احتکار میشوند؟ کش��ور اختفا و احتکار کاالیی انجام شود .وی در
بر همگان روشن اس��ت و نیک میدانند که کدام پاسخ به اینکه آیا نامه یداهلل صادقی ،رئیس سازمان
گروه دارنده کاال توان احتکار و اختفا را دارند ،چرا صنعت ،معدن و تجارت اس��تان تهران با موضوع
که حجم انبوه از کاال را که نمیتوان در فروش��گاه «اقدام��ات تعزیراتی مش��هود» و اقدامات س��تاد
 40 ،30 ،20و حت��ی  50متری قایم کرد و برای منجر به ساماندهی بازار و بازگشت آرامش به بازار
خواهد ش��د؟ چه یکی از مطالبات بازاریان
س��ر و س��امان دادن به بازار و خروج از

بالتکلیفی است تا بتوانند رابطه خود با توزیعکننده
و خریدار را بدانند ،اظهار میدارد :تخصیص ارز به
کارخانجات صورت میگیرد و اصناف ادامهدهنده
ای��ن چرخه بوده و در حلقه آخ��ر توزیع و فروش
قرار دارند ،بنابراین ستاد میتواند به اصناف کمک
کند تا وضعیت قیمتها اصالح ش��ود و واحدهای
صنفی بدانند که قیمت واقعی کاالها چقدر است؟
رئیس اتاق اصناف درباره اینکه آیا ش��ما آینده کار
ستاد را مثبت ارزیابی میکنید و امیدوار به بازگشت
آرامش به بازار هستید؟ تأکید میکند :بهطور قطع
باید این اتفاق بیفتد و بازار بشدت نیازمند آرامش
است ،البته تا  80درصد شاهد بازگشت ثبات نرخ
ارز در بازار هستیم اما درباره تنظیم و مدیریت بازار
توقعاتی داریم که باید از سوی دولت برآورده شود.
وی درباره خروج برخی کاالها از فهرست ممنوعه
واردات هم میگوید وزیر صنعت در س��تاد تنظیم
به درخواست اتاق اصناف ایران پاسخ مثبت داده و
گفته است هر کاالیی که اتحادیههای صنفی اعالم
کنند و نیاز داشته باشند ،فهرست آن را اعالم کنند
تا ما آن را از فهرست ممنوعه خارج کنیم .بهگفته
وی ،برخی ماشینآالت ،ابزارآالت و کاالهای جنبی
از جمله درخواستهای اتحادیههای صنفی برای
واردات است.

■■بازار مقصر گرانیها نیست

رئی��س اتاق اصناف ای��ران در ادامه بر این باور
اس��ت که ب��ازار در گرانی کاالها مقصر نیس��ت.
فاضلی میگوید :همه مش��کالت و مسائل اصناف
را در جلس��ات ش��ورای اقتصاد بازگو کردم و بارها
گفتهام بازار در گرانی کاالها مقصر نیست .باید دید
دالیل گرانفروشی چیس��ت؟ کاالی داخلی است
یا خارج��ی؟ کاالی داخلی ب��ا  ۱۰درصد افزایش
قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده ،فروخته
میشود اما برای افزایش قیمت کاالی خارجی نرخ
ارز را مالک قرار میدهند .طی این مدت به اندازه
کافی اطالعرسانی کردیم .بهگفته وی ،وقتی حدود
 2میلیون و  ۴۵۰هزار بنگاه رس��می داریم و ۷۰۰
هزار واحد غیررسمی و بیش از یکمیلیون و ۳۰۰
هزار واحد دستفروشی داریم که در نظام اقتصادی
کش��ور فعالیت دارند و فقط  ۱۸۰۰بازرس داریم
که حقوقش��ان را درست دریافت نمیکنند و ۳۰
درصدشان ستادی هستند ،چطور میخواهیم کل
بازار کش��ور را نظارت و کنترل کنیم؟ کدام عقل
سلیمی این موضوع را قبول میکند.
فاضل��ی تصریح میکند :از همه طرف فش��ار
وج��ود دارد و با تحریمهای موج��ود برای اقالمی
که اعالم ش��ده مجموعههای عظیمی که این نوع
کاالها را وارد میکردند ،بیکار خواهند شد و شغل
و سرمایهش��ان از بین میرود .خانواده اصناف باید
بداند در برخی موارد نیز رانت موجود در بدنه نظام
اجرایی کشور هم اجازه توسعه بخش خصوصی را
نمیدهد.
فاضلی تاکید میکند :باید توجه داشته باشیم
ارز با نرخ ترجیحی به اصناف اختصاص پیدا کند
و نوس��ان ن��رخ ارز باید با  5درصد در طول س��ال
باش��د نه اینکه در ط��ول  3 ،2ماه افزایش قیمت
 ۶۰تا  ۷۰درصدی را ش��اهد باشیم .وی میگوید:
ش��اخه اصلی نظام توزیع در دست اصناف است و
کس��ی نمیتواند آن را کتم��ان کند و نظام توزیع
را مدیری��ت کند ،بنابراین همه تالش اتاق اصناف
ایران برای وحدت رویه و اتحاد و انس��جام اس��ت.
وی درباره برخی مش��کالت تامی��ن ارز واحدهای
اصن��اف نیز میگوید :درباره نظام ارزی باید بگویم
ارز در اختیار صنایع بزرگ است و این مشکل بین
صنایع کوچک و بزرگ است ،چرا که افزایش قیمت
مواد اولیه مورد اعتراض بنگاههای کوچک است .با
تشکیل ستاد ویژه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
این معضل را حل خواهیم کرد .در بخش توزیع هم
اینگونه است ،بویژه بحث توزیع گروه اول و کاالهای
اساسی همچنین وزیر صنعت قول داده بر اساس
دلی��ل موجه هر کاالیی که ب��رای تولید مورد نیاز
است از فهرست  ۱۳۳۹کاالی ممنوعه حذف شود.
بر این اساس اتاق اصناف ایران درباره هر کاالیی که
به صورت کارشناس��ی اعالم کند که به واردات آن
نیاز است و باید از فهرست حذف شود،
حذف خواهد شد.
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یک مقام قضایی ادعا کرد

فیلترشکن کالینتهای تلگرام را
وزارت ارتباطات میدهد

عبدالصم��د خرمآب��ادی ،مع��اون قضای��ی
دادس��تان کل کش��ور در صفحه شخصی خود
در پیامرسان سروش نوش��ت :بر اساس آماری
که مرکز ملی فض��ای مجازی در تاریخ نوزدهم
تیرم��اه  1397اعالم کرده ،تعداد  30میلیون و
 100هزار نفر از طریق فیلترشکنهای هاتگرام
و تلگرام طالیی فیلتر تلگ��رام را دور میزنند و
اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طالیی را
وزارت ارتباطات تامین میکند .این مقام مسؤول
در دادس��تانی کل کش��ور تاکید ک��رد :این در
حالی اس��ت که فعالیت فیلترشکنهای داخلی
نظیر هاتگرام و تلگ��رام طالیی برخالف اهداف
و سیاستهای تعیین ش��ده در مصوبه شورای
عالی فضای مجازی اس��ت .مصوب��ه مربوط به
«سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای
اجتماعی» حدود یک سال پیش (خرداد )1396
به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و
فراگیر شدن پیامرسانهای داخلی و جلوگیری
از دسترسی بیگانگان به دادههای عظیم کشور
صراحتا جزو اهداف و سیاس��تهای مذکور در
این مصوبه است .خرمآبادی توضیح داد :از آنجا
که فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی هم مانع از
فراگیر شدن پیامرسانهای داخلی و هم موجب
دسترس��ی بیگانگان به دادههای عظیم کشور
خواهد شد ،لذا فعالیت این دو نرمافزار برخالف
مصوبه شورای عالی فضای مجازی است .اینکه
نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام و سایر
پیامرسانهای خارجی بستر ارتباطاتی مردم در
فضای مجازی کش��ور را فراهم و ش��رکتهای
داخلی را به عمل��ه تلگرام تبدیل کنند ،نهایت
تنبلی است .معاون دادستان کل کشور نوشت:
بای��د ارتباط بین هاتگرام و تلگ��رام طالیی را با
شبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر
کردن پیامرس��انهای مستقل داخلی باید کمر
همت را محکم بست.
صندوق

اختالف حساب  ۳۰۰میلیون دالری
درآمد صندوق توسعه از فروش نفت!

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:
حدود  ۳۰۰میلیون دالر اختالف حساب درآمد
صندوق و فروش نفت وجود دارد که درخواست
حسابرس��ی ویژه کردیم .مرتضی شهیدزاده در
گفتوگو با فارس درباره اینکه گفته میش��ود
دولت س��هم صندوق توسعه ملی از درآمدهای
نفت را در س��ال  96به طور کامل نداده اس��ت،
گفت :اختالف��ی روی ارقامی که وزارت نفت به
بانک مرکزی میدهد وجود دارد .اختالف عدد
کارشناسی است و برای حل مشکل تقاضا کردیم
حسابرسی ویژه از سوی سازمان حسابرسی انجام
ش��ود تا حس��ابهای بانک مرکزی و صندوق
توسعه ملی را مقایسه کنند .رئیس هیأت عامل
صندوق توسعه ملی درباره رقم اختالف حساب
صندوق عنوان کرد :حدود  200تا  300میلیون
دالر اس��ت .برخی معتقدند این اختالف ناشی
از تهاتر نفت با کاالهای مورد نیاز دولت اس��ت.
وی تاکید کرد :اگر نفت با کاال تهاتر هم ش��ده
باشد ،باید سهم صندوق کامل واریز شود .بخش
حقوقی دولت میگوید تهاتر برای جنسی بوده
که ما فروش نداشتیم .کارهای مالی و فنی باید
به شکل تخصصی خودش دنبال شود ،به همین
دلیل منتظر جواب و حسابرسی خواهیم ماند تا
شبهات بررسی و جمعبندی شود .رئیس هیات
عامل صندوق توس��عه ملی با بیان اینکه هیأت
نظارت صندوق متش��کل از نمایندگان سازمان
بازرسی و دیوان محاس��بات در جریان موضوع
قرار گرفتهاند ،یادآور ش��د :رس��یدگیها حدود
یک ماه زمان میبرد .اینکه وزارت نفت س��یاهه
فروش نفت را ب��ه ما نمیدهد ،جای خود دارد،
چون تصمیمگیری با ما نیست .بخشی از نفت
تهاتر میشود که احتمال دارد دیرتر پول آن را
به ما بدهد یا اصال ندهد.
بانک

موافقت با تأسیس
شعبه یک بانک ایرانی در بمبئی

بهرغ��م اینکه چند هفته تا آغاز اعمال برخی
تحریمهای آمریکا علیه ایران زمان باقی اس��ت،
دول��ت هند با درخواس��ت بانک پاس��ارگاد برای
تاسیس شعبه در بمبئی موافقت کرد .به گزارش
ف��ارس به نقل از ایندیا اکس��پرس ،بهرغم اینکه
چند هفته دیگ��ر اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران آغاز میشود دولت هند با درخواست بانک
پاس��ارگاد ایران برای تاس��یس شعبه در بمبئی
موافقت کرد .وزارت اقتص��اد هند به خزانهداری
بانک مرکزی هند که مسؤول کنترل سیاستهای
پولی و روپیه هند است ،اعالم کرده است با تایید
درخواست بانک پاسارگاد برای تاسیس شعبه در
هند مش��کلی ندارد .منابع آگاه اعالم کردند :در
حال حاضر دو بانک پاسارگاد ،سامان و پارسیان
درخواس��ت تاسیس شعبه در هند را ارائه دادهاند
که البته تاکنون درخواست بانک پاسارگاد تایید
شده و  2بانک دیگر هنوز منتظر تایید هستند.

