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توزیع نخستین سبد غذایی در آستانه 
رمضان

تسنیم| علی ربیعی، وزیر کار از توزیع نخستین 
مرحله توزیع سبد غذایی  ســال ۹۷ در آستانه ماه 
مبارک رمضان خبر داد و افــزود: توزیع موادغذایی 
در ادامه سال های قبل است و ارزش غذایی و ارزش 
ریالی این ســبد 130 هزار تومان برای خانواده های 
کامل است که شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، 
برنج، حبوبات و ماکارونی، لبنیات، روغن مایع و غیره 
می شود. به گفته او، افراد می توانند به انتخاب خود 
از هر میزان کاال به هر میزانی که بخواهند، دریافت 

کنند. 

کاالهای اساسی ۱۰ درصد گران 
شده اند

رئیس اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای با بیان 
این که کاالهای اساســی 10 درصد گران شده اند، 
گفت: نمی توان گفت که این افزایش ســبب سود 
تولید کننده شده بلکه فقط قســمتی از هزینه ها 
را پوشــش داده اســت. به گفته او، تولیدکنندگان 
مطابق مجوزی که از سازمان های مربوطه و صنفی 
گرفته انــد، در روزهای اخیر قیمــت کاالی خود را 
افزایش داده اند و معموال این اتفاق در ابتدای  ســال 

و به صورت هماهنگ صورت می گیرد.

حذف و ادغام ۵۰۰ مجوز زاید
صداوسیما| حســین میرشــجاعیان، معاون 
اقتصادی وزیر امور اقتصــاد و دارایی گفت: هیأت 
مقررات زدایی بیــش از ۲100 عنــوان مجوز را در 
کشور شناســایی کرد که تاکنون ۵00 مجوز زاید 
حذف و یا ادغام شده؛ به طوری که هم اکنون 1۵۷0 
عنوان مجوز فعال در سامانه داریم. به گفته او، بیش 
از ۷00 مجوز از 1۵۷0 عنوان مجوز فعال در کشور از 

جنس استعالمات بوده است. 

کولر آبی؛ صدرنشین افت تولیدات 
صنعتی

ایسنا| طی  سال گذشته نسبت به  سال 13۹۵، 
هشت کاالی صنعتی و چهار کاالی معدنی در میان 
کاالهای منتخب صنعتی و معدنی با کاهش تولید 
روبه رو شــده اند که در این میان کولر آبی بیشترین 
افت تولید را داشته است. تولید کولر آبی با رشد منفی 
33.۵درصدی، نئوپان با رشد منفی 1۷.۹درصدی، 
انواع تلویزیون با رشد منفی 1۵.۸درصدی، داروی 
انسانی با رشد منفی ۴.۶درصدی، وانت با رشد منفی 
۴.۴درصدی، الکتروموتور با رشد منفی 3.۴ درصدی 

بیشترین رشد منفی را از سال 13۹۵ داشته اند.

دانشگاه ها با هدایت بخش خصوصی 
هدفمند می شوند

شــهروند| نســترن نیک زاد، دبیرکل مجمع 
تشــکل های دانش بنیان ایران )ICKA( با اشاره به 
لزوم آموزش های کاربردی در دانشــگاه ها، تصریح 
کرد: دوره های دانشگاهی با هدایت بخش خصوصی 
هدفمند می شــوند. به گفته او، مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایران برای تربیت تکنیسین های ماهر 
با در اختیار گذاشــتن تجربیات خــود در زمینه 
پیش بینی و نیازســنجی بازار، با دانشــگاه فنی و 

حرفه ای تفاهمنامه همکاری امضا می کند.

خسارت 8۱  هزار  میلیارد ریالی 
سرمای بهار به باغ ها

ایلنا| شــکراله حاجی وند، مدیــرکل دفتر امور 
میوه های سردسیری و خشــک معاونت باغبانی با 
اشاره به خســارت ۸1 هزار  میلیارد ریالی سرمای 
بهار گفت: در  سال  جاری در بیش از ۶۷0 هزار هکتار 
باغات میوه های سردســیری و خشــک خسارت 
سرمازدگی داشــتیم و بیش از 3 میلیون تن از این 

محصوالت آسیب دید.

تراریخت وارد کشاورزی مان شده است 
شهروند|  ســیروس زینلی، عضو هیأت  علمی 
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انســتیتو پاستور، از 
مخالفان خواست جاروجنجال به پا نکنند و تصریح 
کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی از بذرهای 
وارداتی به کشور تراریخت هستند و تراریخت وارد 
کشاورزی ما شده است. به گفته او، بیشتر بذرهای 
مصرفی در کشــور وارداتی و بخشی از آن تراریخت 
اســت و حال اگر مجلس هم بخواهد جلوی آن را 

بگیرد، نمی تواند زیرا وارد کشاورزی ما شده است. 

  گوشت گوسفندی ۵0 هزار تومان شد
  میانگین قیمت مســکن در تهران ۲برابر مشهد 

است
  تعرفه برق ادارات پرمصرف ۸ برابر می شود

  وزیر راه: اطالعات پروژه هــای عمرانی در اختیار 
مردم قرار داده می شود

  کشاورزان اهوازی در اعتراض به ممنوعیت کشت 
برنج تجمع کردند

  اتحادیه مشــاوران امالک: اجاره بهای مسکن در 
تابستان 1۵ درصد افزایش خواهد داشت

  ایران خودرو قیمــت »دنــا« را ۵میلیون تومان 
افزایش داد

  رئیس سازمان بهره وری: سهم بهره وری در رشد 
اقتصادی صفر است

گزید ه اخبار

مرور اخبار
بورس

تقویت ۲۰۲ واحدی بورس

شــهروند| بورس تهران دیروز سه شنبه ۲۵ 
اردیبهشــت ماه ۹۷ با افزایش ۲0۲ واحدی روی 
رقم ۹۴ هزار و ۹0۶ واحد ایســتاد. شاخص کل 
هم  وزن اما با افزایــش ۹3 واحدی عدد 1۷ هزار و 
11۶ واحد را به نمایش گذاشــت. شاخص سهام 
آزاد شــناور نیز با افزایــش ۲۸۴ واحدی به رقم 
101 هزار و 3۹1 واحد دست یافت. شاخص بازار 
اول امــا درحالی با افزایــش 1۵۹ واحدی به رقم 
۶۷ هزار و ۶0۶ واحد دست یافت که شاخص بازار 
دوم با افزایــش 3۴۹ واحدی عدد ۲01 هزار و ۹3 
واحد را به نمایش گذاشت، همچنین ارزش کل 
معامالت بورس تهران به بیــش از 1۶3 میلیارد 

تومان رسید.

اقتصاد مجازی

اقتصاد جهان

ادامه بگومگوهای توییتری سروش
شــهروند| بگو و مگوی مدیرعامل سروش و 
وزیر ارتباطات کشدار شــده و درحالی که میثم 
سیدصالحی معتقد است اختالالت سروش مربوط 
به کم لطفی دولت برای ارایه زیرساخت هاســت، 
محمدجواد آذری جهرمی معتقد اســت سروش 
زیاده خواهی می کنــد و دولت حمایت های الزم 
را انجام داده اســت. حاال دوباره ســیدصالحی، 
مدیرعامــل ســروش در واکنش بــه اظهارات 
وزیر ارتباطات که یکی از پیام رســان ها به دنبال 
»عملیات روانی« اســت، گفت: کل ســابقه ما 
فنی است و نســبت به واژه عملیات روانی کامال 
بیگانه ایم. او ادامه داد: بحث ما در مورد ارتباط، رک 
در LCT، فضای CDN، بالک آی پی و ترافیک و... 
است؛ از حمایت های وزیر محترم سپاسگزاریم، اما 
اتفاق عملی در زیرمجموعه ایشان نیفتاده است؛ 
انتظار ما چیزی فراتر از مصوبات شورایعالی فضای 

مجازی نیست.

ارزش لیر ترکیه در پایین ترین سطح
فارس| در پــی اعالم برنامه دولــت ترکیه برای 
اعمال کنترل بیشــتر بر سیاست های پولی و مالی، 
سرمایه گذاران اقدام به فروش لیر کردند. به گزارش 
راشــاتودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه اعالم کرد: این کشور قصد دارد کنترل دولتی 
بر سیاســت های اقتصادی و مالی در این کشور را 
افزایش دهد. این مســأله به اقدام سرمایه گذاران به 
فروش لیر این کشور و کاهش ارزش آن منجر شد. 
براســاس قوانین جدید، علی رغم مســتقل ماندن 
بانک مرکزی، رئیس جمهوری کنترل بیشتری بر 
تصمیمات این بانک خواهد داشت. اردوغان گفت: 
من پس از پیروزی در انتخابات، مسئولیت کامل این 
سیاست ها را به عنوان مجری بالمنازع تصمیمات و 
سیاست های اجرایی در حوزه اقتصاد و مالی عهده دار 
خواهم شد. در پی این اظهارات ارزش لیر ترکیه به 

۴.3۹۹0 لیر در برابر دالر رسید.
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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکهطرحقديم

سکهطرحجديد

نيمسکه

ربعسکه

سکهيكگرمي

هرگرمطالي18عيار

1907500

1841000

971000

565000

350000

186030

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هراونسطال

نقره

هربشکهنفتاوپك

هربشکهنفتبرنت

1307.53

16.41

74.42

78.94

تغييرقيمت)دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتی تغييرتغييربازارآزاد

دالرآمريکا

يورو

پوندانگليس

درهمامارات

4200

7492

8527

1716

4200

5011.9

5695.7

1143.6

- -

بازار طال و ارز

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يوروبهدالر

پوندبهدالر

دالربهدرهم

1.1914

1.354

3.6739

شهروند|  بســاط افطاری ادارات با پول مردم جمع 
شد. حاال سازمان بازرسی کل به سازمان ها و اداره های 
دولتی بخشنامه داده اســت که حق ندارند با بودجه و 
بیت المال مراســم افطاری برگزار کنند. افطاری هایی 
که هرسال چیزی حدود نصف بودجه صداوسیما برای 
کشور هزینه بردار است و با آن می توان ساالنه نزدیک به 

10 هزار شغل ایجاد کرد. 
غالمرضا اسداللهی، قائم مقام معاونت نظارت مجلس 
می گوید: براســاس بند و تبصره ۲0 قانون بودجه ۹۷ 
دستگاه ها نمی توانند از بودجه کلی کشور برای مراسم 
افطاری استفاده کنند و درواقع از امسال افطاری دادن 

ادارات با بودجه عموم مردم غیرقانونی است. 
دولت حدود ۲ میلیون و 300 هزار کارمند رســمی، 
قراردادی و روزمزد دارد که با ۶00 هزار نیروی مســلح، 
یک میلیون و ۲00 هزار بازنشسته کشوری و ۶00 هزار 
بازنشســته لشــکری، هر ماه به حــدود ۴ میلیون و 
۷0۴ هزار نفر حقوق پرداخت می کند. حاال اگر قرار باشد 
دولت به این تعداد کارمند افطاری بدهد )با احتســاب 
میانگین 100 هزار تومان برای هر نفر( ۴۷0 میلیارد و 
۴00 میلیون تومان باید از محل بودجه ارگان های دولتی 
برای بریزوبپاش های افطاری هزینه کند، یعنی چیزی 
معادل نصف بودجه صداو سیما. این درحالی است که 
اگر بنا به اعــالم وزارت کار، میانگین هزینه ایجاد یک 
شغل را ۵0 میلیون تومان در نظر بگیریم، با پول افطاری 
ارگان ها و نهادهای اداری می توان هر سال برای ۹ هزار و 

۴0۸ نفر شغل ایجاد کرد. 
مراسم افطاری در  دستگاه های اجرایی ممنوع 

شد
مراسم افطاری در  دستگاه های اجرایی ممنوع شد. 
مراســمی که بارها هزینه کرد آن از بیت المال و جیب 
مردم مورد انتقاد قرار گرفته بود. آن گونه که قائم مقام 
معاونت نظارت مجلس شــورای اســالمی می گوید: 
براســاس بند و تبصره ۲0 قانون بودجه ۹۷ دستگاه ها 
نمی توانند از بودجه کلی کشــور برای مراسم افطاری 
استفاده کنند. به گفته غالمرضا اسداللهی، امسال در 
قانون بودجه محدودیت هایی را نسبت به سنوات گذشته 
برای هزینه کردها در نظر گرفته اند، کما این که در بند و 
تبصره ۲0 قانون بودجه ۹۷ تامین هزینه افطاری تمام 
دســتگاه های اجرایی از محل بودجه کل کشــور چه 

اعتبارات عمومی، چه اختصاصی و چه منابع داخلی یا 
اعتبارات خارج از شمول یا منابع حاصل از صرفه جویی با 
هر میزانی که باشد، ممنوع شده است که در ماده ۵ قانون 
خدمات کشوری هم تمام دستگاه ها را شامل می شود.اما 
ببینیم مراسم افطاری برای اداره ها و ارگان ها چقدر آب 
می خورد؟ هر نفر به طور میانگین در وعده افطار یک عدد 
نان بربری، دو عدد خرما، دوعــدد زولبیا و بامیه، یک 
پرس  آش یا حلیم، یک قالب کوچک پنیر یا کره و یک 
فنجان چای صرف می کند که سرجمع هزینه های یک 
وعده آن حدود 1۵ هزار تومان می شود. در رستوران ها 
برای افطاری هر نفر باید حــدود 30  تا ۵0 هزار تومان 
هزینه کرد. البته اگر خواهان یک پرس جوجه کباب و 
چلوکباب بعد از طرف افطاری هستید حدود ۲0 هزار 
تومان به هزینه های افطاری شما اضافه می شود. نکته 
قابل توجه این است که هزینه صرف یک افطاری و شام 
برای یک خانواده ۴ نفره در یک رستوران تقریبا ۲00 تا 
۶00 هزار تومان می شود که به طور تقریبی معادل نصف 
حقوق یک ماه یک کارمند است که می توان با نصف این 

مبلغ میهمانی بسیار مناسبی در منزل برگزار کرد.
افطاری های الکچری در هتل های تهران چقدر 

آب می خورد
با شــروع شــدن ماه رمضان بازار افطــاری گرفتن 
دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در هتل های 
مجلل تهران هم حسابی داغ می شود. البته خیلی از این 

سازمان ها و ادارات ترجیح می دهند یک سفره افطاری 
ساده در همان سالن اجتماعات سازمان خودشان برگزار 
کنند و با همان سادگی هم پذیرای کارمندان روزه دار 
نهاد خودشان باشند. اما نکته عجیب ماجرا آن سازمان ها 
و اداراتی هستند که ظاهرا به همان سفره ساده افطاری 
قانع نیستند و ترجیح می دهند ضیافت افطاری کمی  

هم عطر و طعم الکچری به خود بگیرد. 
جالب است که بدانید در برخی از هتل های پنج ستاره 
تهران هزینه یک افطاری ویژه بــه ازای هر نفر معادل 
یک پنجم حداقل حقوق ماهیانه کارگران است. به عنوان 
مثال حداقل هزینه یک افطاری در هتل اســپیناس 
خلیج فارس 13۹ هزار تومان به ازای هر نفر است. با یک 
حساب و کتاب سرانگشتی به خوبی متوجه می شویم 
که حداقل هزینه افطــاری در این هتل چیزی حدود 
۷ میلیون تومان می شود. منوی افطار این هتل شامل نان 
تازه، کره، عسل، مربا، خرما، زولبیا و بامیه، پنیر، سبزی 
خوردن، مغز گردو، چای، شیر گرم، نسکافه، هندوانه، 
 آش رشــته یا ســوپ اســت. باقالی پلو با گوشت بره، 
زرشک پلو با مرغ، ته چین مرغ و کباب لقمه زعفرانی، 
برنج ســفید زعفرانی و خورشت انتخابی )فسنجان یا 
قیمه یا قورمه سبزی( در منوی غذاهای افطاری اسپینه 
دیده می شود. ساالد شیرازی، ماســت و خیار، ساالد 

فصل اردور افطاری اسپینه اسپیناس هستند. 
اما اگر خواهان یک افطاری الکچری در اسپیناس با 

خوراک زبان و سس قارچ، پلو مکزیکی با میگو، الزانیا با 
سس بلونز و جوجه چینی و ساالد میگو و گل آرایی ویژه 
هستید باید به ازای هر نفر ۲1۸ هزار تومان هزینه کنید. 
به عبارتی هزینه افطاری با این منو برای یک میهمانی 

۵00 نفره حدود 10۹ میلیون تومان آب می خورد. 
در ضمن فراموش نکنید که مبلغ ورودی سالن ها در 
این هتل هم متفاوت است و جدای از هزینه تعیین شده 
برای افطاری اســت. این پایان ماجرا نیست . همچنین 
در صورت تمایل به اســتفاده از مداحانــی که با خود 
هتل و سالن های ویژه آنها قرارداد دارند هم باید هزینه 

جداگانه ای باید پرداخت کنید. 
طعم افطاری در ارتفاع 400 متری!

برج معروف و بلند باالی پایتخــت هم که در حالت 
عادی و بدون آن که روزه داری هم در کار باشد همیشه 
محل سر و صدای غذاها و منوهای عجیب و غریب است .
اما وقتی پای میهمانی های اشرافی به میان می آید، آن 
وقت کمی موضوع فرق می کند. برجی که این شب ها 
با رســتوران گردان و بلند باالیــش هم محل مراجعه 
میهمانانی است که با بشقاب پرندگان و پیش غذاهای 
دریایی پذیرایی می شوند. البته سر و صداها و انتقادهایی 
که درخصوص این برج وجود داشــته و قیمت ورودی 
1۲0 هزار تومانی آن تا االن نتوانســته مشتاقان صرف 
افطاری در ارتفاع ۴00 متری زمین را دلسرد کند.هنوز 
هم بیشتر شب های این ماه، رستوران گردان برج میالد 
تهران، در اختیار خانواده ها و مراکزی است که دوست 
دارند، سفره اشرافی افطار میهمانان شان جایی خیلی 
خیلی باالتر از زمین پهن شــود. منوهای ویژه این برج 
هم قابل تأمل است . منوهایی که گذشته از افطاری های 
معمول، در آن اردور ســرد و گرم، میز میوه های چهار 
فصل، ساالد بار، میز مخصوص دسر و نوشیدنی و انواع 
غذاهای ایرانی و فرنگی مثل بشقاب استیک، کاساتیا با 
گوشت، بیف فاهیتا، مرغ ایتالیایی، پاتیال چیکن، هوکی 
انگشتی ســوخاری، هات وینگز، کباب عربی و ... هم 
دیده می شود. منوهایی که مثل خیلی از همان هتل ها 
و سالن های معروف به راستی و بدون اغراق برای سفره 
افطار کمی باورنکردنی است.سفره هایی که انگار با وجود 
تمام این اشــرافی بودن و باز شــدن پای انواع غذاهای 
کشورهای مختلف به آنها هنوز تا رسیدن به حال و هوای 

بهترین ماه خدا فرسنگ ها فاصله دارد .

شهروند| »ماموریت بستن فیلترشکن ها شروع 
شــده اســت.« این خبری اســت که محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به تازگی اعالم کرده و 
گفته است؛ فیلترشکن ها از لحاظ امنیتی می توانند 
برای کشور دردســر ایجاد کنند و بســیاری از آنها 
می توانند عملکرد مخربی مشــابه ویروس ها داشته 
باشــند. ماموریت تازه وزارت ارتباطات در شرایطی 
از سوی جهرمی خبری می شود که از چند روز قبل 
گزارش های غیررسمی، از کارافتادن فیلترشکن ها 
را حکایت می کرد. بنا به گفته بســیاری از کاربران 
تلگرام و توییتر بســیاری از فیلترشکن های معروف 
مانند سایفون از کار افتاده اند و کاربران برای دسترسی 
دوباره به این شــبکه ها ناچارند فیلترشــکن های 

مختلفی را نصب و امتحان کنند. 
میالد نوری، برنامه نویس به »شهروند« می گوید: 
از کارانداختن تمام فیلترشکن ها از لحاظ فنی ممکن 
است اما این کار تبعات سنگینی برای کاربران ایرانی 

به دنبــال دارد.  او توضیح می دهــد: از کارانداختن 
فیلترشکن ها می تواند اندروید را در ایران از دسترس 
خارج کند، زیرا گوگل ایرانی ها را تحریم کرده است 
و از سمت دیگر با از کارافتادن فیلترشکن ها اختالل 
گسترده در عملکرد بســیاری از سایت ها و ازجمله 
کارکرد بانک ها رخ می دهد، زیرا شبکه بانکی برای نقل 

و انتقال امن پول از VPN استفاده می کند. 
جهرمی: علت بسته شدن سایفون روشن است

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که دیروز برای افتتاح 
پروژه های همراه اول و ایرانســل رفته بــود، درباره 
انسداد فیلترشــکن ها هم توضیحاتی به خبرنگاران 
داد و گفت: استفاده و فراگیری فیلترشکن ها تهدید 
بزرگتری نســبت به حضور پیام رسان هاست، زیرا 
فیلترشــکن ها می توانند به صــورت باج افزار عمل 
کنند و تهدیدی برای امنیت کشور باشند.  او درباره 
از کارافتادن سایفون هم گفت: برخی انتقاد می کنند 
چرا سایفون بسته شد، درحالی  که این موضوع آشکار 

است. پروژه ســایفون مورد حمایت مالی مستقیم 
وزارت خارجه آمریکاست و تمام منابع مالی اش آن جا 
تأمین می شــود. وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی 
فقط ابعاد امنیتی، سیاسی و خبری ندارند. اگر ما از 
این فضا حمایت می کنیم، از اتفاقات بعد آن نیست 
که حمایت می کنیم. ما نگران عقب ماندن در زمینه 
اتفاقات مثبت آن هستیم. اگر می گوییم باید همراهی 
مردم را در تصمیمات نهایی داشته باشیم، به این علت 
است. مدتی قبل می توانستیم بگوییم رتبه شاخص 
امنیت مجازی را از ۹0 به ۶0 رساندیم اما پس از ترویج 
باج افزارها و بدافزارها نمی دانیم اکنون چه شــاخص 

امنیتی داریم.
دردسرهای بستن فیلترشکن ها 

یــک برنامه نویــس بــه »شــهروند« می گوید: 
فیلترشکن ها انواع مختلف دارند که پرکاربردترین 
آنهــا VPN ها هســتند. VPN ها در واقع شــبکه 
مجازی اختصاصــی ایجاد می کنند و بســیاری از 

بانک ها برای نقل و انتقال پول به کشــور دیگر مثال 
کانادا از VPN های اختصاصی اســتفاده می کنند 
که پســوردهای ایران در کانادا قابل ذخیره نباشد. 
بنابراین با این بستن فیلترشکن ها بسیاری از بانک ها 
دچار مشکل می شــوند یا مثال دسترسی به برخی 
سایت های داخلی هم امکان دارد که با بستن گسترده 
فیلترشکن ها دچار مشکل شود.  فیلترشکن ها هم 
مانند تمام نرم افزارهای دیگر می توانند باج افزار باشند 
و مخرب عمل کنند اما نمی توان گفت فیلترشکن ها 
ویروســی عمل می کنند.  این موضوع درحالی رخ 
می دهد که سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرده است؛ 
فیلتر برنامه های محبوب ایرانی ها و ازجمله تلگرام 
رفع نمی شــود و دولت نسبت به عواقب فیلترکردن 
سایت ها و رشد استفاده مردم از فیلترشکن ها بارها 
هشدار داده است اما گویا این بار قوه قضائیه ماموریت 
دیگری برای وزارت ارتباطات ایجاد کرده و آن بستن 

فیلترشکن هاست.

ادارات و نهادها از امسال نمی توانند با بودجه دولتی میهمانی های ماه رمضان را برگزار کنند

افطاری از جیب بیت المال ممنوع
 با هزینه افطاری ادارات می توان ساالنه حدود 10 هزار شغل ایجاد کرد

 هزینه افطاری های خاص در هتل های پنج ستاره تهران معادل یک پنجم حقوق کارگران است 

انسداد VPN ها در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت

ماموریت بستن فیلترشکن ها و دردسرهایش
 هکر پیام رسان سروش در گفت وگو با »شهروند«: بستن فیلترشکن ها اندروید را در ایران از کار می اندازد

خودروسازان: 

نشانی محل احتکارمان را بدهید
 احتکار 60 هزار خودرو سایپا به 150 هکتار فضا نیاز دارد 

عدد روز

مرکز آمار ایران در خبری اعالم کرد نرخ تورم در فروردین ماه  سال جاری به رقم کم سابقه ۸.1 درصد 
کاهش یافته، درحالی که پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه امسال را ۹.۲ درصد اعالم 
کرده بود. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد، بیشترین نرخ تورم 1۲ ماهه در این ماه 
۹.1 درصد است که مربوط به استان کرمانشاه بوده و کمترین نرخ تورم 1۲ماهه، ۶.۴ درصد و مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد است. شاخص کل در فروردین ماه  ســال 13۹۷ برای خانوارهای 
روستایی عدد 11۲.۹ را نشان می دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه 

)11۹.۸( و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان وبلوچستان )1۶.۷( است. 

ایرنا| عزیزاهلل مهدیان، معاون بازسازی و امور مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با اشاره به برنامه های دولت برای ساخت مسکن روستاییان گفت: این گروه اجتماعی اکنون 
با کمبود ۵00 هزار مســکن مواجه هســتند. او گفت: بانک ها در پرداخت تسهیالت اندکی 
ســخت گیری می کنند و یکی از علت های این امر، نامناسب بودن وضع منابع بانک هاست، 
البته روستاییان نیز در بازپرداخت تسهیالت دریافت شده کوتاهی می کنند و به موقع اقساط 
را پرداخت نمی کنند. به گفته او، از  سال ۸۴ تا ۹۵ در کشور ۶0 هزار واحد مسکونی روستایی 

ناتمام شناسایی شده بود که علت ناتمام ماندن این بناها، مشکل مالی مالکان بوده است. 

8/1 
درصد

500 
هزار

خانه روستایی کمبود روستانشینان نرخ تورم فروردین 

شهروند | »آقایانی که می گویند خودروســازها احتکار کرده اند، آدرس 
محل احتکار را بدهند!« این پاسخ خودروسازها در واکنش به احتکار ۹0 هزار 
خودرو است که نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس اعالم کرده و 
گفته بود خودروسازها می خواهند خودروهایی را که با دالر مبادله ای سه هزار 
و ۲00 تومانی آذرماه ۹۶ تولید کرده اند، نگه دارند و با تنش بازار ارز و با حاشیه 
سود چشمگیر بفروشند، اما خودروسازها می گویند برای نگهداری ۹0 هزار 
خودرو به فضای قابل توجهی نیاز است که خودروسازها آن را در اختیار ندارند. 
یک مقام آگاه در شرکت خودروسازی سایپا به »شهروند« توضیح می دهد: 
»برای نگهداری هر دســتگاه خودرو به طور متوسط به ۲۵ مترمربع فضای 
پارکینگ نیاز داریم که با احتساب ۶0 هزار دستگاه خودرو ادعاشده، دست کم 
1۵0 هکتار فضا نیاز است.« جاده مخصوص نشین ها که تأمین چنین فضایی 
برای احتکار ۶0 هزار خودرو را بسیار دور از ذهن می دانند، از مدعیان این خبر 

می خواهند که نشان دهند چینن فضایی در کجا واقع شده است؟ 

تأمین فضای الزم برای احتکار خودرو تنها یک طرف ماجراست چرا که به 
گفته جاده مخصوصی ها، خودروسازان مطابق قانون موظفند به ازای هر روز 
تأخیر در تحویل خودرو خسارت سنگینی را به مشتریان خود بپردازند. یک 
مقام آگاه در ســایپا در این باره ادامه می دهد: وقتی تحویل خودرو به تعویق 
می افتد، مطابق قرارداد، ملزم به پرداخت خسارت تا 30 درصد قیمت خودرو 
به مشتری هستیم؛ در این صورت پرسشی که مطرح می شود این است  که آیا 

افزایش قیمت ادعاشده با این خسارت همخوانی دارد؟
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان هم معتقد است خودرو 
کاالیی ســرمایه ای اســت که »خواب« آن تبعات اقتصادی متعددی برای 
خودروسازان به همراه دارد. او در این باره به ایرنا گفته است که خودروها پس 
از تولید باید در اسرع وقت به پول تبدیل شوند و تأخیر در فروش آنها به هیچ 
عنوان به صرفه نیست. او از سود تأخیر به عنوان عامل دیگری یاد کرد که سبب 
می شود خودروسازان تولیداتشان را براساس تعهدات عرضه کنند و با توجه 

به این دو عامل یادشده، دیگر دلیلی برای انبار کردن خودروها وجود نخواهد 
داشت. نعمت بخش یادآور شد: موجودی خودروسازان همواره عدد مشخصی 
اســت که مطابق با ظرفیت پارکینگ های آنهاســت؛ بر این اساس امکان 
نگهداری تعداد زیادی خودرو به ویژه ارقام ادعاشده به هیچ عنوان وجود ندارد. 

ادعای احتکار 90 هزار خودرو از طرف قاضی پور 
همین دو روز پیش بود که نادر قاضی پور، نماینــده ارومیه اعالم کرد که 
خودروسازان در آذرماه  سال ۹۶ با دالر ســه هزار و ۲00 تومانی خودروهای 
جدید تولید کردند، اما هیچ خودرویی را پیش فروش نکرده یا به روز و به صورت 
نقدی نفروختند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که سایپا نزدیک به۶0 هزار و ایران خودرو 30 هزار خودرو احتکار 
کرده اند، افزود: خودروهای داخلی به طور میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی 
از این خودروها نیز ۴0 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند که این موضوع، 

گران فروشی و نارضایتی های مردمی ایجاد کرده است. 

-


