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قطب بزرگي از اقتصاد ایران
ارز به بانك مرکزي نميدهد

 ۲۰بانک بدون استاندارد مالی

ِ
فیلترینگ فیلترشکن

طبق اطالع واصله ،حدود  ۴۰میلیارد دالر واردات
غیرکارشناســی و نامطلوب در ســال گذشــته انجام
شــده اســت .این حجم پول گاه معادل درآمد ارزی
یکســال دولت از صادرات نفت اســت! همین قطب
بــا گرانشــدن ارز ،نفع باالیی میبــرد .آنها با عرضه
کمتــر ارز به بانک مرکزی و ایجاد کمبود ارز در داخل،
عالوه بر تقویتنکردن داراییهای ارزی بانک مرکزی،
موجب باالرفتن نرخ ارز نیز در داخل میشوند .بنابراین
خودروی وارداتی را به ریال گرانتر میفروشند.
دو راهبرد باید مبنای سیاســتهای اقتصادی قرار
گیرد؛ راهبرد توســعه صــادرات و جایگزینی واردات.
با راهبرد توســعه صادرات ،درآمــد ارزی باال میرود
و با راهبرد جایگزینــی واردات ،مصرف ارزی کاهش
مییابــد .با ایــن دو راهبرد ،عرضه پــول خارجی در
داخل افزایش و تقاضا برای آن کاهش مییابد؛ البته
بــه تفاوت در نرخ بهــره واقعی و مؤثر ســپردههای
بانکی در داخــل با خارج نیز باید توجه داشــت ،اگر
در خارج فرصتهای ســودآوری بیشــتر باشد ،ارز در
بانک خارجی یا بازار سرمایه خارجی جذب میشود و
بالعکس .اجرای راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی
واردات مســتلزم توجه به بخش تولید داخلی و گاه
جذب ســرمایه خارجی تحت شــرایط موجه است.
سیاســتها باید ترغیبکننده بهسمت تقویت بخش
تولید بومی باشــند تا تکانههای ارزی ،اقتصاد ایران را
تحت تأثیر زیادی قرار ندهند؛ به تعبیر دیگر حساسیت
اقتصاد ایران به نرخ ارز در شرایط فعلی باالست.
اگــر سیاســتها بهســوی اشــتغالزایی بــرود،
ســرمایهگذاری رشــد خواهد کرد و تولیــد داخل نیز
پس از وقفــهای افزایش مییابد و تــورم نیز کاهش
خواهد یافــت .نباید طرحهای ســرمایهگذاری چنان
گســترده شــوند که یکباره حجم زیادی از طرحهای
ناتمام در دست جامعه بماند و سرمایهها بدون ارزش
افزوده شــوند .هزار طرح کوچک تا بزرگ تمامشــده
و فعال بهتر از ۱۰هزار طرح ناتمام اســت .طرحهای
تمامشــده ،اشــتغال ایجاد میکنند و تولید نیز دارند
که این موضــوع میتواند عــالوه بر اشــتغال ،تورم
را نیــز مهار کند .طرحها باید متناســب با منابع مالی
قابل دســترس و توان اجرائی ســالم تعریف شــوند.
آنچــه میتواند با ضرباالجل منطقی ،درد را کاهش
دهد و جلوی رشــد تب ارزی را بگیرد و اقتصاد ایران
را از لرزش برهاند ،چنین پیشــنهاد میشود :نخست،
واردات شامل کاالهای تجملی نشوند ،دوم اینکه منشأ
ارزی آن معلوم باشد و ســوم اینکه درآمدهای ارزی
در داراییهای بانک مرکزی ثبت شوند .این موارد باید
ازطریق اعمال سیاستهای ترغیبی صورت گیرند ،نه
با بخشــنامههای ممنوعیتی .میتوان از طریق بهبود
روشها ،فرایند را تســهیل کرد و تفاوت کار در اقتصاد
قانونی بــا غیرقانونی و زیرزمینــی را بهطور منطقی
از میان برد .یک مثال ســاده :در نــوار مرزی ،اقتصاد
تهلنجی و کولبری را ميتوان با انجام عملیات بانکی
ازطریق شعبه ارزی بانک تجاری محلی مدیریت کرد.
اجازه ثبت سفارش در سطح تقاضای سالم را داد
و در شعبه ارزی نیز معادل صرافی ،تبدیل پول انجام
گیرد .نباید با سختگیری به اقتصاد زیرزمینی دامن زد
و زمینه تخلف را فراهم کرد و اقتصاد را به بگیر و ببند
پلیسی کشاند .در سطح کالن نیز نظام تشویق و ترغیب
مبتنی بر فطرت بشری ،نتیجه خواهد داد.

ﮔﺬر

زیرساختهای صنفی
باید بازسازی و احیا شود
 علی فاضلی از تقویــت مجموعههای صنفی
و برطرفکردن چالشهای پیشروی آنها ســخن
گفــت .رئیس اتــاق اصنــاف تهران گفــت :اکثر
واحدهای صنفی کشور براساس ضرورت تشکیل
شــده و نه براســاس نیاز اقتصادی کشور؛ ازاینرو
بزرگتریــن چالش موجود در ســاختار اقتصادی
کشور پدیدآمدن نظام متورم کسبوکارهای مازاد
اســت .سرلیست انتخاباتی ائتالف تغییر و توسعه
افــزود :تعدد بســیار زیاد و غیرضــرور بنگاههای
اقتصادی منجر به کمترشــدن مزیــت اقتصادی
برای ســایر اصناف شده است .به گفته فاضلی در
دو دهه اخیر قوانین موجود کشــور در تعارض با
اصناف وضع شــد .ازاینرو ائتالف تغییر و توسعه
بنــا دارد با برنامهای مدون و با یاری و مشــارکت
تمامی اعضای خانواده با این تضادها مقابله کند.
فاضلی افزود :برخی این پرسش را مطرح میکنند
که ابزار مقابله با این چالشها چیست؟
در پاســخ به این پرســش میگویم با دستانی
کــه در امــر سیاســتگذاری کوتاه بــوده و هیچ
نقشی نداشــته ،درصددیم تا جایگاه اتاق اصناف
را ارتقــا دهیــم و برای احقاق حــق اصناف قدم
برداریــم و بایــد به حــوزه سیاســتگذاری برای
اصناف ورود کنیم .فاضلی با طرح پرسشی مبنی
بــر اینکه متولی توســعه نظام اقتصادی کشــور
کیست ،توضیح داد :باوجود تأکیدات فراوان برای
خصوصیسازی اقتصاد کشور اما همچنان دولت
ســهامدار  ۸۲درصد از اقتصاد است .او افزود :با
این فضای موجود ما به دنبال ایجاد فضای ایدهآل
نیســتیم بلکه بنا داریم زیرساختهای موجود در
تشکلهای صنفی را درست تعریف و تقویت کنیم
تا به جایگاه مطلوب دست یابیم.

مرضیــه امیری :ســال گذشــته بانک مرکــزی تمامی
بانکها را ملزم کرد ،صورتهای مالی خود را بر مبنای
استانداردهای بینالمللی  IFRSدر مجمع ساالنه خود
ارائه کنند .همسانســازی صورتهای مالی با نســخه
اســتاندارد بینالمللــی صورتهای مالــی بانکها که
شــفافیت و تطبیق بانکهای ایرانی با اســتانداردهای
بینالمللی را به همراه دارد ،به ســال گذشــته نرسید
و باعث شــد مجامــع برخی بانکها بــه تعویق بیفتد
و در زمان مقرر خود که تیرماه اســت ،برگزار نشــد اما
امسال مسئوالن بانک مرکزی میگویند بانکها مشکلی
دراینباره نخواهند داشــت و صورتهای مالی خود را
مبتنی بــر  IFRSدر مجامــع خود ارائــه میکنند ولی
کارشناســان معتقدند به دلیل مقاومت بانکها ممکن
است امسال هم مجامع عمومی تنفس بگیرند .فرشاد
حیدری ،معــاون نظارتی بانک مرکــزی در گفتوگو با
»شــرق« اعالم کرد که توافقهای الزم با وزارت اقتصاد
و سازمان حسابرســی دراینباره انجام شده و در تیرماه
مجامع عمومی بانکها برگزار خواهد شد .این درحالی
اســت که پیشبینی میشــود بهجز پنج بانک ،بیش از
 ۲۰بانک به دلیــل بازدهنبودن و عدم کفایت ســرمایه
هیچ تمایلی به ارائه صورتهای مالی شفاف نخواهند
داشــت؛ آنچه به گفته غالمرضا ســالمی ،نه اشکاالت
فنــی بلکه ضعف در ســاختار اعتباردهــی و دورزدن
قانون است.
فرمت بومی  IFRSناقص است
به گزارش »شرق« ،کمتر از دو ماه به زمان برگزاری
مجامــع عمومی بانکها باقی مانده اســت؛ مجامعی
که بنا بر الزام بانک مرکــزی صورتهای مالی بانکها
باید مبتنی بر استانداردهای بینالمللی ارائه شود .سال
گذشته بهجز چند بانک ،سایر بانکها این الزام را رعایت
نکــرده و همین امر برگزاری مجامع عمومی بانکها را
با حواشــی مختلفی همراه کرد .برخی مسئوالن بانکی
دلیل تنفسهای ایجادشده در مجامع عمومی بانکها
را نبــود فرصت کافی برای انطبــاق صورتهای مالی
بانــک با اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی
) (IFRSعنــوان کرده بودنــد و همین دلیــل ،موجب
بهتعویقافتادن مجامع شــد .فرشــاد حیدری ،معاون
نظارتی بانک مرکزی دراینباره به »شرق« توضیح داد:
ازآنجاکه فرمت بانکداری در ایران بانکداری اســالمی
اســت ،به همین دلیل ما باید استانداردهای بینالمللی
را بومی میکردیم .این کار انجام شــد و ســال گذشته
برخی از بانکهــا گزارشهای مالی خــود را بر مبنای
نمونه بانک مرکزی در مجامع عمومی برگزار کردند.

او درباره وضعیت مجامع بانکها در امسال توضیح
داد :با توافقی که با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی
انجام شــده اســت ،امســال صورتهای مالی بانکها
تدوین شــده و مجمع عمومی بانکهــا در تاریخ مقرر
خود و بهموقع برگزار خواهد شد.
دورزدن قانون برای نپذیرفتن واقعیت
اما این پیشبینی مثبت را غالمرضا ســالمی ،عضو
انجمــن حســابداران ایران ندارد و معتقد اســت بعید
است امســال هم بانکها بنا بر الزام خود صورتهای
مالیشان را شفاف کنند .او توضیح داد :بنا بر استاندارد
بینالمللــی گزارشــگری مالــی ،صورتهــای مالــی
بانکها باید با واقعیت همخوانی داشــته باشند .ارائه
صورت مالــی براســاس  IFRSبرای اکثریــت بانکها
حساسیتزاست؛ چراکه شفاف عمل نکردهاند.
بســیاری از مســئوالن بانکی درباره بهتعویقافتادن
صورتهای مالــی مبتنی بر  IFRSمیگوینــد این فرایند
زمانبر است و اگر تاکنون بهطور کامل اتفاق نیفتاده است،
به دلیل اشــکاالت فنی بوده اما سالمی معتقد است این
فقط بازگوکننده بخش کوچکی از مشــکالت اســت .او
توضیح داد :مهمترین دلیلی که باعث میشــود بانکها
از ارائــه صورتهای مالی خود بر مبنای اســتانداردهای
بینالمللی طفــره بروند ،نقصان در ســاختار اعتباردهی
و دورزدن قانون اســت .بانکها ســالها عادت کردهاند
به همین شــکل ادامــه دهند و اکنون کــه بانک مرکزی

اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎري زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎ اﯾﺮان
شــرق :دیروز مذاکرات حفظ برجام در بروکســل
آغــاز شــد .ایــران بهدنبــال گرفتــن تضمین از
کشــورهاي اروپایي بــراي باقيمانــدن در برجام
اســت .درحاليکــه هنوز نتایــج ایــن مذاکرات
مشــخص نشــده اســت و نميدانیــم کــه آیــا
دولتهــاي اروپایي براي حفــظ برجام حاضرند
پرداخــت غرامتهــا را بپذیرنــد یا نه ،شــرکت
زیمنس در اقدامي پیشدستانه اعالم کرده است
که نميتواند ســفارش جدیدي از ایــران بگیرد.
این شــرکت درحالحاضر با چندین شرکت بزرگ
ایران در بخش برق شــامل مپنا ،ایرانترانســفو و
الکتروکویر همکاري دارد و برخي از این شرکتها
تحت لیســانس زیمنس محصــول تولید کرده و
صادر ميکنند .کارشناسان ایراني بر این باورند که
خروج زیمنس از ایران فقط بر مدتزمان دستیابي
به تکنولوژي روز دنیا توســط ایران تأثیرگذار است
و تأثیــر خاص دیگــري بر ایران نخواهد داشــت.
دولتهاي اروپایي در مذاکرات حفظ برجام اعالم
کردهاند کــه به دنبال دریافــت تضمین از آمریکا
بــراي ادامه همکاري بــا ایران هســتند .پیشتر
هم در زمان وقوع تحریمهاي شــدید علیه ایران
و در زمــان ریاســتجمهوري بیل کلینتون ،ســه
شــرکت بزرگ نفتي از قوانین تحریم معاف شدند
و با پرداخت جریمه بــه آمریکا ،به فعالیت خود
در ایران ادامه دادند .به نظر ميرســد کشورهاي
اروپایي بــه دنبال تکــرار آن تجربه هســتند ،اما
مدیرعامل شرکت زیمنس در توییتي پیشدستانه
اعالم کــرده اســت» :نمیتوانیم هیچ ســفارش
جدیدی از ایــران بگیریم .باید واقعیت سیاســی
را بپذیریــم .من نگران نیســتم ،حجم فعالیت ما
در ایــران خیلی محدود اســت .بایــد بین منافع
و ارزشهایمــان تعــادل برقرار کنیــم« .پیشتر
وزیر خارجه آلمان هم اعــالم کرده بود» :اگرچه
کشــورش خواهان کمک به شــرکتهای آلمانی
ســرگرم تجارت با ایران است ،اما محافظتکردن
از این شــرکتها در قبال آســیب ناشی از اعمال
دوبــاره تحریمهــای آمریکا علیه تهران ،دشــوار
خواهد بود«.
مواضع زیمنس رسما اعالم نشده است
مپنــا یکي از شــرکتهاي همکار بــا زیمنس
اســت .عباس عليآبادي ،مدیرعامل این شرکت،
درباره اعالم موضع توییتري مدیرعامل زیمنس به
»شــرق« ميگوید :هنوز مواضع این شرکت رسما
به ما اعالم نشده است.
او همــکاري زیمنــس و مپنــا را فرصتي براي
این شرکت آلماني اعالم ميکند و ادامه ميدهد:
زیمنس باید نگران باشــد که نميتواند با شرکت
مپنا کار کنــد .زیمنس خیلي تالش کــرد که با ما

کار کند .لــذا اتفاقات اخیر یــك محدودیت براي
آنهاســت و براي ما محدودیتي ایجاد نميکند .ما
در دنیا کار ميکنیم و دو شرکت بزرگ ميخواهند
با هم کار کنند .این همکاري موردعالقه دو طرف
بوده و هست .ما مشکلي براي ادامه این همکاري
نداریم و امیدواریم آنها هم مشــکالت خود را حل
کننــد .بهمن صالحــي ،مدیرعامل صانیــر ،نیز در
گفتوگو با »شــرق« توقف فعالیــت زیمنس در
ایران را مســئلهاي جدي نميداند .او ميگوید :با
خــروج زیمنس ،ایران زمینگیر نخواهد شــد ،زیرا
بعد از جنگ ،ســطح تکنولوژي در ایران باال رفته
اســت .با توقف همکاري زیمنس ،میزان انرژي و
زماني که براي دستیابي به تکنولوژي روز دنیا باید
صرف کنیم ،کمي افزایش ميیابد .صالحي ادامه
ميدهد :امروزه براي این کشــورها را به مشارکت
ميگیریم که بتوانیم سرعت بهروزکردن تکنولوژي
را به باالترین حد برسانیم و کمبودهاي خود را در
حوزههاي مختلف جبران کنیم .آیا ایران همانطور
که مدیرعامل زیمنس گفته ،بازار جذابي براي این
شرکت نیست و اینقدر جذابیت ندارد که زیمنس
براي باقيماندن در ایران تــالش کند؟ مدیرعامل
صانیر در پاســخ به این پرسش ميگوید :جذابیت
ایران بــراي زیمنــس از ابعاد مختلــف ميتواند
مــورد توجه قــرار بگیــرد ،اما مهمتریــن وجهه
جذابیت ایران براي این شــرکت آلماني این است
که ایران بدون تعارف دروازه یا پیشــرو اســتفاده
از تکنولوژي نو در منطقه اســت و تکنولوژيهاي
مختلف با تشــویق و بازارســازي ایران ،در منطقه
ترویج ميشــوند .او ایــران را ویتریني خوب براي
ترویج تکنولوژيهاي روز ،حتي براي کشوري نظیر
عربستان که دسترســي مناسبي به تکنولوژيهاي
روز دنیــا دارد ،معرفي ميکنــد .به گفته صالحي،
ایرانترانسفو بهعنوان زیمنس خاورمیانه شناخته
ميشــود و یکي دیگر از شرکتهاي ایراني همکار
با زیمنس است ،همچنین الکتروکویر محصوالتي
را تحت لیسانس این شرکت آلماني تولید ميکند
و به دیگر کشورها ميفروشد.
مدیرعامــل صانیــر تأکیــد ميکنــد :برخــي
کشورهاي دنیا هیچگاه ایران را بهعنوان بازار خود
فراموش نميکنند .حتي اگر تحتتأثیر رفتارهاي
سینوسي سیاسي در دنیا مجبور به ایجاد توقف در
بازار ایران شــوند ،مفهومش قطع ارتباط و بستن
بازار ایران نیســت ،بلکه در شرایط سیاسي مجبور
هستند از دستورات سیاســتمداران تبعیت کنند
و در اولین فرصتي که پیــش ميآید به ارتباطات
خود ادامه ميدهند ،زیرا ایران بازار باثبات منطقه
است ،حتي اگر در مناســبات سیاسي آن را ناامن
نشان دهند.

ســختگیری میکند ،سخت اســت که رفتار همیشگی
خود را تغییر بدهند .بیشــترین تسهیالت را به سهامداران
بانکهای خود ارائه کردهانــد و گروههای قدرت ذینفع
هستند و بنابراین طبیعی اســت که در برابر شفافشدن
مقاومت کنند .اقتصاد ما تا سالها دولتی بوده ،بعد هم که
خصوصی شده ،همان دولتیها قدرت اقتصادی را درست
گرفتهاند و بانکها را از لحاظ دارایی تخلیه کردهاند .بهجز
چند بانک که ســهم بخش خصوصــی واقعی در میان
ســهامداران آنها بیشتر است ،بقیه بانکهای بهاصطالح
خصوصی به نوعی به نهادهای قدرت وابسته هستند.
او پیشبینــی کرد با توجه به اینکه ســهام بیشــتر
بانکهــا در بــورس تغییــر قیمتی نداشــته و معامله
نشــده است ،ارائه صورت مالی شــفاف یعنی پذیرفتن
ضرردهی و این چیزی نیســت که بانکها بخواهند آن
را علنی کنند.
کمبود سرمایه ،بانکها را فراری داد
هــادی حیدری ،عضو پژوهشــکده پولــی و بانکی
هرچنــد طفرهرفتن بانکها از ارائــه صورتهای مالی
شــفاف را میپذیرد اما ریشــه این ماجرا را نه فقط در
وضعیت امروز این بانکها بلکه در پی سیاســتهایی
میدانــد که از ســال  ۱۳۸۷به بعد در سیســتم بانکی
ایران اتخاذ شــد و بحران امروز را پدید آورد .او توضیح
داد :بنیان اصلی  IFRSاز ســال  ۲۰۱۰به ســمت تبیین
ارزش منصفانــه حرکت کرد اما ما در میان مســئوالن

و کارشناســان حسابرســی خود هنوز درباره اینکه این
استانداردها به چه شــکلی در ایران اجرا شود ،اجماع
نکردهایــم .بــا توجه بــه اینکه فرمــت  IFRSدر ایران
بومیسازی شــده ،نقصهای زیادی دارد و نمونههای
اجراشده هم با اصل  IFRSبسیار فاصله دارد.
حیدری اضافه کــرد :بســیاری از بانکها ازآنجاکه
هنوز وارد سیکل بازددهی نشــدهاند ،از ارائه شفافیت
ممانعت میکنند و ترجیح میدهند صورتهای مالی
آنها فعال منتشــر نشود .طبق دســتورالعملهای بانک
مرکزی این بانکها باید افزایش ســرمایه داده و نسبت
کفایت ســرمایه خود را باال ببرند اما آنها زیانده هستند
و اگــر بخواهند صورت مالی شــفاف و واقعی منتشــر
کنند ،شــاید پذیرش این باشد که حاشــیه سودی برای
ادامهدادن کار ندارند.
در میــان صحبتهــای هرکدام از این کارشناســان
میتــوان یک فصل مشــترک پیدا کــرد؛ بانکهایی که
زیانده هستند اما نمیتوانند یا نمیخواهند صورتهای
مالی خود را به شکل واقعی منتشر کنند .اگر در تمامی
کشــورها پذیرش و اجرای اســتانداردهای بینالمللی
صورتهــای مالــی ،پیداکردن یــک زبان مشــترک با
بانکهــای دنیا و بهبــود روابط کارگــزاری بینالمللی
است ،در کشور ما تبدیل به چیزی فرای آن شده است.
در شــرایط فعلی اجرای  IFRSتبدیل به متر و معیاری
برای ادامه و چگونگی بقای بانکها شــده اســت .یک
منبع آگاه به »شرق« اطالع داده است که امسال بیشتر
از پنج بانک صورتهای مالی خود را بر مبنای  IFRSدر
مجامع عمومی بانکهــا ارائه نمیکنند .این پنج بانک
مشــتمل بر بانک ســینا ،خاورمیانه ،کارآفرین ،مسکن،
آینده و صندوق قرض الحسنه مهر است؛ بانکهایی که
سهامداران آنها عمدتا غیردولتی و شبهدولتی هستند.
بیش از  ۲۰بانک دیگر کشــور به دلیل مشــکالت مالی
از قبیل مطالبات معوق و ضرردهی و کمبود ســرمایه
هیــچ تمایلی به ایجاد شــفافیت ندارند و صورتهای
مالی خود را بر مبنای اســتانداردهای بینالمللی ارائه
نمیکنند .از جمله این بانکها ،بانک تجارت و صادرات
اســت که هنوز به یک توافق مشــترک با بانک مرکزی
نرســیدهاند .این بانکها که سهامدارانشــان خصولتی
شمرده میشوند ،مدعی هستند حجم مطالبات معوق
آنها از دولت بســیار باالســت و همین امر باعث شده
کــه این بانکها متضرر باشــند و کفایت ســرمایه آنها
زیر اســتانداردهای بینالمللی باشد؛ استانداردهایی که
نشــان میدهد اگر میزان سرمایه زیر خط معیار داشته
باشند ،نمیتوان آنها را بانک نامید.
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برای مثال ،برخی از ســایتهایی که فیلترشــکن
میفروشــند از شــما میخواهند با خریــد اکانت یا
شــارژکردن حســابتان در یــک ســایت خارجی که
فعالیتش در ایران مجاز اســت ،کد خریداریشــده را
در اختیارشــان قرار دهید .بهاینترتیب ،فروشــندگان
فیلترشکن با این کدها میتوانند سرمایه جمعشده در
ســایت واســط را در داخل یا خارج از کشور بفروشند
و امــکان ردگیری آن نیز وجود نداشــته باشــد .تنها
برای نمونه ،یکی از ســایتهای فارســیزبان فروش
فیلترشکن که اکانتهای یکماهه خود را هفت هزار
تومان و اکانتهای یکســاله خــود را  ۵۱هزار تومان
میفروشد ،از دیماه سال گذشــته تا امروز  ۶۰۰هزار
پله در جدول پربازدیدترین ســایتهای جهان رشــد
کرده است .حال تصور کنید صدها هزار نفر امروز برای
اســتفاده از اینترنت بدون فیلتر از این سایتها خرید
انجــام میدهند و کمترین مبلغی که برای اســتفاده
محــدود از فیلترشــکن میپردازند ،یک دالر اســت.
تخمین میزان ارزی که به این شــیوه از کشــور خارج
میشود ممکن نیســت ،اما با یک حساب سرانگشتی
میتــوان گفــت درحالحاضر میلیونهــا دالر ارز به
واسطه همین فیلترینگ از کشور خارج میشود.
فیلتر نت
فیلترینگ یک پیامرسان به نام تلگرام ،یک سوی
داستان است و مبارزه با فیلترشکنها یک سوی دیگر.
فیلترینگ در ایران ســابقهای طوالنی دارد و طبیعی
است بسیاری از مردم استفاده از انواع فیلترشکنها
را آموخته باشــند .در این بیــن ،نگاهی به وضعیت
اینترنت نشان میدهد بسیاری از سایتهای اینترنتی
در ایــران فیلتر هســتند .اگرچه هرگز آمــار دقیقی
دربــاره تعداد صفحات اینترنتی فیلترشــده در ایران
منتشــر نشــده ،اما برخی اعداد در خالل گفتوگو و
اظهارنظرهای مســئوالن منتشر شــده است که آمار
بیش از پنــج میلیون صفحه اینترنتی در ســال ۸۷
و فیلترینــگ ماهانه هزارو  ۵۰۰ســایت در ســال ۹۲
برخی از آنهاست .بررســیها نشان میدهد نزدیک
بــه نیمی از  ۵۰۰وبســایت پربازدید جهان در ایران
فیلتر هستند و از میان  ۱۵سایت پربازدید جهان ،فقط
هفت ســایت در ایران در دســترس هستند که از این
تعداد ،دو سایت دسترســی محدودی دارند .هشت
ســایت از این  ۱۵سایت بهکلی در ایران فیلتر هستند
و جالب اینکه از میان این  ۱۵ســایت اینترنتی ،فقط
یک سایت به انتشار محتوای بزرگسال میپردازد و به
دالیل اخالقی فیلتر شده است.

