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دالر دوباره گران شد
 در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر 
آمری��کا در بازار آزاد تهران ۴۱۷۰ تومان اس��ت؛ این در حالی 

است که سکه طرح قدیم ده هزار تومان گران شد.
به گزارش مهر، در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران، 
قیمت هر دالر آمریکا با افزایش مواجه ش��د. بر این اساس هر 
دالر ۴۱۷۰ توم��ان، یورو ۵۰۷۰ توم��ان، پوند ۵۷۵۰ تومان، 

درهم امارات ۱۱۴۵ تومان، لیر ترکیه ۱۰۹۰ تومان است.
در عین حال، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
هم با ۴ هزار تومان افزایش قیمت به یک میلیون و ۴۰۵ هزار و 
۲۵۲ تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم با ده هزار تومان افزایش نرخ به یک میلیون و ۳۵۵ 
هزار و ۲۴۳ تومان رسید. در عین حال هر نیم سکه ۶۹۹ هزار 
و ۱۲۵ تومان، ربع س��که ۴۰۰ هزار و ۷۲ تومان و س��که یک 

گرمی ۲۶۳ هزار و ۴۷ تومان رسید.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی ب��ا نقد عملک��رد بانک ها پش�ت باج�ه

گفت: براس��اس مطالعات انجام شده تنها 
۱۲ درص��د از خانواده ه��ای ایران��ی از وام و تس��هیالت بانکی 
استفاده می کنند و دسترسی دهک های ثروتمند جامعه به این 

تسهیالت سه برابر دهک های پایین است.
به گزارش ایسنا، احمد میدری در همایش "تعاون راه سوم 
اقتصاد" که در مجموعه تالش برگزار شد، اظهار کرد: تا زمانی 
که ش��فافیت در سیستم های حسابرس��ی، انتخاباتی و درونی 

تعاونی ها وجود نداشته باشد این بخش کارآمد نمی شود.
وی مشکالت تعاونی ها را در دو دسته درونی و بیرونی تقسیم 
کرد و افزود: معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درصدد حل مسائل و مشکالت بیرونی است، اما خود تعاونی ها نیز 

باید برای حل مشکالت درونی شان اقدامات جدی انجام دهند.
مع��اون رفاه اجتماعی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ا نقد عملک��رد بانک ها، اظهار کرد: براس��اس مطالعات انجام 

ش��ده تنها ۱۲ درصد از خانواده های ایرانی از تسهیالت بانکی 
استفاده می کنند و دسترسی دهک های ثروتمند جامعه به این 
تسهیالت سه برابر دهک های فقیر است، بنابراین سیستم های 

بانکی با این شیوه فقر را تشدید می کنند.
میدری افزود: سیستم های بانکی کشور عمیق و بزرگ نیستند 
و الزم است در شیوه توزیع تسهیالت آنها تغییراتی به وجود آید. 
وی ادامه داد: در دنیای غرب همزمان با رش��د سرمایه داری برای 
کاستن از چهره خشن سرمایه داری، بخش های خصوصی و تعاونی 
ش��کل گرفتند و حضور تعاونی ها در کنار نظام های سرمایه داری 

غرب منجر به نفع عمومی مردم و نتایج مثبت زیادی شد.
مع��اون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
پایان از برگزاری نشس��تی با یک��ی از تعاونی های بزرگ لبنیات 
هند که س��یزدهمین تولیدکننده لبنیات دنیا به ش��مار می رود 
خب��ر داد و اظهار کرد: این گردهمایی با همکاری و اس��تفاده از 
تج��ارب معاونت امور تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

طی روزهای  آینده برگزار می شود

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار:

فقط ۱۲ درصد ایرانیان می توانند وام بگیرند
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: با 

توسعه تواف��ق ص��ورت گرفت��ه ب��ا مجارس��تان مسیر 
بس��تر های الزم جه��ت تولید مش��ترک 
اتوبوس های برقی و انتقال دان��ش فنی تولید اینگونه خودرو ها 

در ایران فراهم می شود.
به گزارش ش��ادا، محمد ش��ریعتمداری پس از دیدار با وزیر 
اقتصاد مجارس��تان گفت: در این دیدار درخصوص همکاری های 
صنعتی و ساخت در داخل ایران مذاکرات خوبی انجام شد و قرار 
است بزودی تولید مشترک اتوبوس های برقی در ایران آغاز شود.

ش��ریعتمداری همکاری های اقتصادی ایران و مجارستان 
را رو ب��ه جل��و خواند و اف��زود: مبادالت تجاری دو کش��ور در 
س��ال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و امیدواریم این روند تا 

رسیدن به حجم مبادالت قبل از تحریم ها ادامه یابد.
وی با اش��اره به توانمندی های مجارس��تان در زمینه رشد 
اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری افزود: همکاری در زمینه تبادل 
اطالعات درخصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و توس��عه 

صنعتی از دیگر محورهای این گفت وگو بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به عالقمندی طرف 
مجاری جهت سرمایه گذاری در معادن ایران افزود: با مذاکرات 
انجام ش��ده قرار ش��د ش��رکت ایمیدرو از طرف ایران توسعه 

همکاری های معدنی دو کشور را دنبال کند.
همچنین وزیر اقتصاد مجارس��تان گفت: امکانات زیادی در 
ارتقای همکاری های دو کشور وجود دارد و ما توافقات بسیاری 
در زمینه ترابری، اتوبوس س��ازی، پزش��کی و داروس��ازی امضا 
کرده ایم و اکنون نیز عالقمندیم در زمینه پتروش��یمی و صنایع 

معدنی همکاری های خود با ایران را افزایش دهیم.
میه��ای وارگا ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه هی��چ مش��کلی برای 
س��رمایه گذاری در ایران و افزایش همکاری های دوجانبه وجود 
ندارد گفت: توس��عه گردش��گری بین دو کش��ور یکی دیگر از 
محورهای همکاری اس��ت که م��ا آن را دنبال خواهیم کرد. وی 
افزود: ما مشتاقیم اتوبوس های برقی مجاری در جاده های ایران 

به حرکت درآید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مجار ستان در ایران اتوبوس برقی می سازد
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 رشد ۸ درصدی اقتصاد 
وط به جذب سرمایه خارجی مشر

رئیس ات��اق بازرگانی تهران تصری��ح کرد اگر قرار 
باش��د به رشد اقتصادی هش��ت درصدی جذب سرمایه 

خارجی ضروری است.
مسعود خوانساری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان تهران اظهار کرد: در سال های تحریم ارتباط 
ما با دنیا قطع بود و انتظار اینکه صادرات باالیی داش��ته 
باش��یم خیلی به جا نبود. همچنی��ن باید به این موضوع 
اش��اره کرد که دولت ب��زرگ بزرگترین آفت برای اقتصاد 
اس��ت که باعث می شود مشکالت پابرجا بماند. وی ادامه 
داد: اگر قرار باش��د ایران هش��ت درصد رشد داشته باشد 
باید س��رمایه گذاری خارجی جذب کنی��م. در عین حال 
مشکالت در ارتباط با دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه 

آن در تولید و صادرات یکی از آفت های بزرگ است. 
وی تصریح کرد: در سال های بعد قرار براین است که 
همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه را به یک همایش 
چالشی تبدیل کنیم و یارانه حضور در نمایشگاه ها هم به 

صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
خوانساری اضافه کرد: کمتر کشوری را می توان در 
دنیا پیدا کرد که رش��د اقتصادی بدون س��رمایه گذاری 
خارجی داشته باشد و از این جهت جذب سرمایه گذاری 

خارجی ضروری است.

تسهیالت بسته حمایتی اصناف پرداخت نشد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گف��ت: در حوزه اصن��اف دیناری بابت بس��ته حمایتی 
تس��هیالت ۱۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت نش��ده در 

حالیکه مبالغی در حوزه صنعت پرداخت شده است.
محمدرضا میرس��روش در مراسم معرفی و تقدیر از 
صادرکنندگان نمونه سال ۹۶ استان تهران اظهار کرد: ۲8 
درصد از صادرات کشور در اختیار صادرکنندگان استان 
تهران قرار دارد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان اینکه در س��ال جاری ۵ پروژه اقتصاد مقاومتی در 
استان تعریف شده است اظهار کرد: بانک ها همکاری الزم 
برای اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان را در سال جاری 
نداشته اند به طوریکه با وجود بخشنامه اعطای تسهیالت 
جدی��د ب��ا وج��ود بدهی های قبل��ی توس��ط بانک ها به 

تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
میرسروش افزود: در حوزه اصناف نیز دیناری بابت 
بسته حمایتی تس��هیالت ۱۰ میلیارد تومانی پرداخت 
نش��ده که ای��ن موضوع ب��ه اطالع ش��ریعتمداری وزیر 

صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان تهران 
درب��اره مصوبه جدید دولت برای مح��دود کردن واردات 
کااله��ای مصرفی گفت: این مصوبه برای مدیریت کردن 
اقالم وارداتی به کشور اجرایی و ضروری است. وی ادامه 
داد: واردات در قالب ۳ زیربخش بررسی و کنترل می شود 
به طوریکه در ابتدا باید شرایط واردات کاالهای سرمایه ای 
که در داخل کشور دانش فنی آن را نداریم فراهم کنیم و 
کاالهای واسطه ای را نیز برای رونق تولید ملزم به واردات 
هس��تیم اما روند واردات کااله��ای مصرفی باید کاهش 
یابد. هر چند که در 8 ماهه ابتدایی س��ال جاری براساس 

برنامه ریزیهای قبلی انجام شده موفق نبوده ایم.
میرسروش تصریح کرد: بخشی از این عدم موفقیت 
و حت��ی افزای��ش واردات کااله��ای مصرف��ی به خاطر 
برخورد با کاالهای قاچاق اس��ت ک��ه خود را به صورت 

قانونی و در قالب واردات رسمی جایگزین کرده است.
رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان تهران 
با بیان اینکه در سبد صادرات استان تهران ۷۲.۵ درصد 
محص��والت صنعتی اس��ت گفت: این رقم م��ورد قبول 
استاندار تهران نیس��ت و درخصوص قدر مطلق های آن 
ای��راد دارد. وی ادامه داد: احیای مش��وق های صادراتی 
توجه بیش��تر به حمل و نقل و کاه��ش هزینه های آن، 
کمک هزینه  برای شرکت صادرکنندگان در فعالیت های 
نمایشگاهی خارج از کشور و پرداخت جایزه های صادراتی 
مص��وب باید به مرحله اجرایی برس��د و ما کماکان این 

موضوعات را در دستور کار خود داریم.

وپا چانه زنی  دوباره بانکی ایران در ار
یک مقام مسئول از سفر هیات ایرانی به اسپانیا برای 
پیگیری اجرایی ش��دن نقشه راه توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور خبر داد و گفت:چانه زنی ها برای تسهیل روابط 

بانکی از جمله دستورکارهای اصلی این سفر است.
ی��ک مقام مس��ئول در نظام بانک��ی در گفت وگو با 
مهر از س��فر هیات تجاری - بانکی ایران به مادرید برای 
پیگیری توس��عه روابط اقتصادی و بانکی دو کشور خبر 
داد و گف��ت: هیات تجاری و بانکی ایران از روز گذش��ته 
به اس��پانیا س��فر کرده تا در قالب سفری فشرده، توسعه 
روابط اقتصادی دو کش��ور را بررسی کند؛ بر این اساس 
قرار است که نقش��ه راه همکاری های اقتصادی و بانکی 
ایران و اس��پانیا به امضا برس��د. وی افزود: در این س��فر، 
۶۰ شرکت ایرانی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، 
در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشاورزی، 
نیرو، خدمات فنی و مهندسی، محصوالت دانش بنیان و 
نانوتکنولوژی در مادرید حضور دارند تا مذاکراتی را برای 

پیشبرد اهداف تجاری در این حوزه ها داشته باشند.

ید نفت از ایران تمایل مجارستان به افزایش خر
وزی��ر اقتصاد مجارس��تان از تمایل این کش��ور به 
افزای��ش خرید نف��ت از ایران خب��ر داد و گفت: روابط 

بانکی ایران و مجارستان تسهیل می شود.
به گ��زارش وزارت نفت، میهایلی وارگا صبح دیروز 
پ��س از دیدار با بی��ژن زنگنه، وزیرنفت درب��اره برنامه 
مجارستان برای افزایش خرید نفت از ایران، اظهار کرد: 
ما مایل هس��تیم ک��ه خرید نفت از ای��ران را در آینده 
افزایش دهیم. شرکت مول مجارستان )MOL( پس از 
لغو تحریم ه��ا و اجرای برجام یک محموله یک میلیون 

بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده است.
وزیر اقتصاد مجارستان درباره مذاکرات انجام شده 
در زمینه روابط مالی و بانکی میان ایران و مجارس��تان 
تصریح کرد: بنا شد تا روابط مالی میان دو کشور تقویت 
شود. ضمن این که تالش می کنیم مشکلی برای سرمایه 
گذاران ایجاد نشود. وی بر گسترش روابط بانکی ایران و 
مجارستان تاکید کرد و گفت: براین اساس هفته گذشته 
یک هیئت از بانک های مجارستان به ایران سفر کردند 

و مذاکرات بسیار مفیدی با طرف های ایرانی داشتند.

"به  رقاب��ت  ش��ورای  رئیس 
اعالم ات������ول واردکنن��دگان  تم��ام 

قرارداده��ای  ت��ا  کرده ای��م 
ف��روش خود را به ش��ورا ارس��ال کنن��د"، گفت: 
متأسفانه در قالب قراردادهای نامعقول هزینه های 

سنگینی از خریداران دریافت می شود.
رضا ش��یوا در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره به 
اینکه بی س��امانی بازار خودروه��ای وارداتی باعث 
ش��ده تا تعدادی از این شرایط سوء استفاده کرده و 
خودروها را در قالب قراردادهای غیرعادالنه به فروش 
برسانند، اظهارداش��ت: اگر افراد از وضعیت اقتصاد 
مسلط سوء استفاده و قراردادهای غیرمتعارفی را به 
خریداران تحمیل کنند شورای رقابت براساس ماده 
۴۵ قانون اصل ۴۴ به موضوع ورود پیدا کرده و مانع 

اینگونه اقدامات خواهد شد.
 رئیس ش��ورای رقابت در ادامه این گفت وگو 
ب��ا بیان "بر همین اس��اس به تم��ام واردکنندگان 
اع��الم کرده ایم ت��ا قراردادهای ف��روش خود را به 
ش��ورای رقابت ارس��ال کنند"، افزود: متأسفانه در 
قال��ب قراردادهای نامعقول هزینه های س��نگینی 
از خریداران دریافت می ش��ود و در آخر هم کسی 
پاس��خگوی تضییع حقوق مصرف کنندگان نیست 
به همین دلیل ش��ورا مانع این کار ش��ده و تالش 
خواهد کرد تا قرارداده��ای منصفانه ای در فروش 

خودروهای وارداتی تنظیم شود.

کمترین ایمنی جهان از آن خودرو داخلی
نکت��ه قابل توجه آن اس��ت که روز گذش��ته 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا انتقاد از کیفیت 
پایین خودروهای ساخت داخل گفت: انشااهلل وزیر 
اقتصاد یاری کند که تعرفه واردات خودرو کاهش 
یابد ت��ا مردم مان بتوانند خودروهای ایمن س��وار 

شوند و خسارت شرکت های بیمه کاهش یابد.

داود کشاورزیان گفت: یک میلیارد خودرو در 
جهان پالک ش��ده و دو درصد ای��ن آمار در ایران 
است در حالی که یک درصد جمعیت دنیا هستیم. 
وی ادامه داد: حدود ۱.۲۵ درصد از تلفات جاده ای 
را داریم، اینکه این آمار به کمتر برس��د با توجه به 

آمار و ارقام سخت است، یا شدنی نیست.
کشاورزیان گفت: سال گذشته یک و نیم میلیون 
خودرو جدید پالک شده پس حدود ۱۱ درصد رشد 
تردد داریم و به س��ختی می توانیم تلفات جاده ای را 
کاهش دهیم. خ��ودروی ایمن تر، راه ایمن، کاربران 
ایمن و امداد و نجات مناسب از ارکان مسائل ایمنی 
اس��ت. نکته ای ک��ه می خواهم به ش��ما عرض کنم 
مدیریت ریسک است. خوش��بختانه در قانون بیمه 
ش��خص ثالث در ماده ۱8 به مواردی اشاره شده که 
وضعیت خودرو کاربری خودرو و سال ساخت خودرو 

باید در محاسبه هزینه بیمه لحاظ شود.
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ادامه 
داد: ما با رانندگی های تهاجمی مواجه هس��تیم که 
در نتیج��ه آن افزایش تصادف��ات رخ می دهد. باید 
با توجه به ریس��ک خودرو بیمه نامه صادر ش��ود. 
در ح��ال حاض��ر خودروهایی که در کش��ور تولید 
می ش��وند، کمترین ایمن��ی را در بین خودروهای 
جه��ان دارن��د. نمی دانیم باید چه فک��ری به حال 
خ��ودروی غی��ر ایم��ن کنیم، انش��ااهلل ک��ه آقای 
کرباسیان، وزیر اقتصاد کمک کند که عوارض ورود 
خودرو به کش��ور کاهش یابد ت��ا خودروهای ایمن 
وارد کشور شود و مردم از خودروهای ایمن استفاده 

کنند تا صنعت بیمه هم کمتر خسارت ببیند.

توقف عرضه خودروهای وارداتی
با این وجود از بازار خودرو خبر می رسد برخی 
واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن 
دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، 

عرضه این محصوالت به ب��ازار را متوقف کرده اند. 
این موضوع رش��د جهشی قیمت این محصوالت را 

به دنبال داشته است.
ماجرا از تیرماه امس��ال آغاز ش��د از وقتی که 
دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات 
خودرو در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال، واردات این 
محصول را ساماندهی کند. در نتیجه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت از تیرماه امس��ال ثبت س��فارش 
جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان 

دس��تورالعمل جدید س��اماندهی واردات خودرو در 
هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابالغ شود.

ب��ا این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی 
واردکنن��دگان خ��ودرو خوش نیامد ت��ا جایی که 
انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
ش��کایت کرده و مدعی دریاف��ت ضرر و زیان چند 

۱۰ میلیارد تومانی از این سازمان شده اند.
همچنین برخی واردکنندگان خودرو نیز اقدام 

به وارد کردن فش��ار رسانه ای به دولت کرده و در 
سلس��له اظهاراتی عنوان کردند که به دلیل توقف 
ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و قیمت 

این محصوالت افزایش خواهد یافت.
ای��ن اظهارات در حالی اس��ت ک��ه تنها ثبت 
س��فارش جدید برای واردات خودرو متوقف ش��ده 
و واردات این محصول از محل ثبت س��فارش های 

پیشین همچنان در حال انجام است.
در این زمینه مجتبی خسروتاج رئیس سازمان 
توس��عه تجارت، نیز در نشس��ت خبری اخیر خود 
تاکید کرد: در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه 
خودرو به کشور وارد ش��ده که این رقم نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی 

۹۰۰۰ دستگاه افزایش داشته است.
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه اظه��ارات برخی 
واردکنن��دگان مبنی ب��ر توقف چند هزار دس��تگاه 
خودرو در گمرک، اظهار کرد: اگر اکنون خودروهای 
بس��یاری در گمرکات مانده مشکل ما نیست چراکه 
واردکنن��دگان ای��ن خودروها قب��ل از واردات ثبت 
سفارش را انجام نداده اند. همچنین شاید ۵۰ درصد 
خودروهایی که در گمرک مانده اند برای ترانزیت به 
مقصد عراق و سایر کشورها وارد شده بودند که در این 
قسمت تحوالتی رخ داده که ما مسئول آن نیستیم. 
ما از تیرماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که 
از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است..
در این ش��رایط و در حالی ک��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ا وج��ود اقدام��ات دنبال��ه دار 
واردکنن��دگان خ��ودرو همچن��ان از اج��رای طرح 
ساماندهی واردات خودرو کوتاه نیامده است از بازار 
خودرو خبر می رسد که برخی واردکنندگان با هدف 
تحت فشار قرار دادن دولت عرضه خودروهای وارداتی 
به بازار را متوقف کرده اند. این در حالی است که در 
هش��ت ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد ۲۶ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته 
اس��ت و مشخص نیست واردکنندگان چرا از عرضه 

این محصوالت به بازار خودداری می کنند.
ای��ن وضعی��ت موجب رش��د جهش��ی قیمت 

خودروهای وارداتی در یکی دو هفته اخیر شده است.

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات درباره 
ممنوعیت خروج از س��قف سرعت تعیین روي آنت���ن

ش��ده در تعرفه های جدید اینترنت گفت: 
سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه 
فروش س��رعت اس��ت و منطق اقتصادی ارائه س��رعت بیش��تر 

مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
ب��ه گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در نخس��تین 
نشس��ت خبری با خبرنگاران در پاس��خ به س��والی درباره مبهم 
بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه های جدید 
اینترن��ت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال س��قف ۲۰ 
گیگ به معنای ۱۰ گی��گ اینترنت بین الملل و به گفته معاون 
وزیر س��قف ۲۰ گی��گ به معنای ۲۰ گی��گ اینترنت بین الملل 
اس��ت، گفت: محتوای توضی��ح من و معاونم یکس��ان و هر دو 
صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن 
آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه ۲۰ گیگ، 
کارب��ر می تواند حداکثر از ۲۰ گیگ ترافیک داخلی و ۱۰ گیگ 

ترافیک خارجی استفاده کند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت خروج از 
سقف سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفه های جدید 
اینترنت ثابت که برای مثال برخی ش��رکت ها به جای سرعت ۲ 
تا ۱۶ مگ را ارائه کرده اند، گفت: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیس��یون 
تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. 
مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی 

ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که بنابراین آیا ارائه س��رعت 
بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر، گفت: اگر شرکتی 
می خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی کنیم 

مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.
آذری جهرمی همچنین با اش��اره به ساماندهی پیامک های 
تبلیغات��ی مزاح��م از طریق راه ان��دازی س��امانه پیامکی گفت: 
پس از راه اندازی این س��امانه متوجه ش��دیم بزرگترین مزاحم 
مش��ترکان، اپراتورها هستند و ارسال پیامک های ارزش افزوده 
کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی 

می خواهد تبلیغ کند باید از مشترک اجازه بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در پاس��خ به این 
سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم مصرف به صرفه 
نیست، گفت: این سوال را باید اینطور اصالح کنیم که کاربرانی که 
مث��اًل ۳ گیگ مصرف ماهانه دارند و عالقه مند به مصرف حجمی 

هستند از سرویس های موبایل یا TDLTE استفاده کنند. 
وزی��ر ارتباط��ات درباره تغییر روال س��ایت های مش��مول 
ترافیک خارجی گفت: تعیین ۵۰۰ سایت داخلی دارای تخفیف 
۵۰ درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما ش��روع طرح بود زیرا 
اپراتوره��ا با این مدل مواف��ق نبودند و برای اج��رای آن بهانه 
می آوردن��د. وی گف��ت: ۲ روش برای پیش��برد این طرح وجود 
دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان 

محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به 
ترافی��ک داخلی و خارجی در مصوبه جدی��د تعرفه های جدید 
اینترنت با دسترس��ی یکس��ان به اطالعات تعارض دارد، گفت: 
این موضوع نقض بی طرفی در دسترس��ی به اطالعات نیست و 

حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطالعات داخلی 
پیش��نهاد ویژه در نظر می گیرند. وی از اقدامات اورژانسی برای 

اصالح و بهبود کیفیت بازی های آنالین خبر داد.
جهرم��ی با اش��اره به تعام��ل وزارت ارتباطات با کس��ب و 
کاره��ای بخش خصوص��ی گف��ت: در دیدار با فع��االن بخش 
خصوص��ی آنها از ما کمک نمی خواهن��د بلکه فقط می خواهند 
مان��ع ایجاد نکنیم، کس��ب و کارهای نوپا دو مش��کل اساس��ی 
دارند ک��ه یکی از مهمترین آنها پرونده های بیمه ای اس��ت که 
این کس��ب و کارها حتی در صورت عدم موفقیت ۲ س��ال بعد 
از تعطیلی با پرونده های بیمه ای روبرو می ش��وند و به آدم های 
ممنوع الخروج تبدیل ش��ده اند که ادامه ای��ن رویه باعث اضافه 

شدن بی دلیل آدم های دچار مشکل می شود.
وی گفت: در این رابطه پیشنهاد ایجاد شرکت های آزمایشی 
کارآفرین با مسئولیت محدود و دارای قوانین بیمه ای ارائه شده که 
آمار اشتغال را نیز شفاف می کند. وی گفت: همچنان که صندوق 
VCها در بورس ایجاد شده در نظر داریم قوانین کالدفایندینگ را 
تصویب کنیم و کمیته ای نیز برای جلوگیری از برخورد سلیقه ای 

متشکل از چندین سازمان فعالیت خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به برنامه افزایش 
نسل ۳ و ۴ موبایل در کشور گفت: پیش بینی می کنیم پوشش 
نس��ل ۴ در کشور س��ریعتر از نسل های قبل باشد و از اپراتورها 

خواسته ایم برای پوشش سریعتر دقت را فدای سرعت نکنند.
وی درباره راه اندازی ۳ فاز شبکه ملی اطالعات در دولت قبل 

گفت: برخی می گویند راه ان��دازی این فازها اصالح وضع موجود 
بوده که هرچه تلقی شود ایرادی نمی گیریم و معتقدیم با این ۳ 

فاز چرخ ایجاد شبکه ملی اطالعات را به گردش در آوردیم.
به گفته وی در ۳ ماه گذش��ته با هم��کاری وزارت ارتباطات و 
مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر اجرای شبکه ملی 
اطالعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابالغ شده که مسئولیت 

این نظارت به عهده یک نهاد بی طرف قرار داده خواهد شد.
وی یادآور شد: شبکه ملی اطالعات مانند تیری در تاریکی 
اس��ت که سیاس��یون آن را پروژه  بی انتها می بینند که هر وقت 
خواس��تند بتوانند به آن گیر بدهند و برخی علما آن را ش��بکه 

می بینند که در آن گناهی اتفاق نخواهد افتاد.
وی در پاس��خ ب��ه انتق��ادات دیگری از توس��عه اینترنت در 
روس��تاها گفت: برخی می گویند اولویت نیاز روس��تاها اینترنت 
نیست و اینترنت را برای سرگرمی به روستاها برده اید در حالیکه 
توسعه اینترنت در روستاها با هدف سرگرمی انجام نشده و هدف 

بهینه شدن زیرساخت ها برای ارائه سرویس بوده است.
وزیر ارتباطات از اهدای پروانه به ۲ اپراتور خصوصی خبرداد 
و گفت: به ط��ور پیش بینی با ورود این ۲ اپراتور خصوصی بازار 
پستی ۲ برابر می شود. جهرمی همچنین از برقراری اولین مسیر 
جنوب به ش��مال ترانزیت به ظرفیت ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه در 
دولت دوازدهم خبرداد و گفت: در این مس��یر هیچگاه ترانزیتی 
نداش��ته ایم. مجموع بازار ایران یک ترابیت اس��ت که در برنامه 

ششم باید به ۳۰ ترابیت برسد یعنی باید ۳۰ برابر رشد کنیم.
جهرم��ی درب��اره رصد برنامه های روی گوش��ی س��فیران 
ش��رکت های حمل و نقل اینترنتی گف��ت: درباره حکم قضایی 
مسدود شدن این اپلیکیش��ن ویز و منع استفاده از آن دعوایی 

نداریم.

بررسی تمام قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو در شورای رقابت؛

آشفتگی به بازار خودرو رسید

و گرانی ۲۵ میلیونی خودر
این در حالی است که در آشفته بازار خودروهای وارداتی رشد قیمت ها در این هفته نسبت به هفته 

گذشته به ۲۵ میلیون تومان رسید.
بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی در چند ماه اخیر رکورد رش��د قیمت ها را به خود اختصاص 
داده و هر روز ش��اهد تغییراتی قیمتی بس��یار باال در این بازار بودیم. بی سامانی بازار خودروهای خارجی 
در حالی هر روز تش��دید می ش��ود که هنوز خبری از نظارت دس��تگاه های متولی نیست و فقط صحبت های 
پراکن��ده و متفاوتی در مورد تصمیم دولت بر اصالح دس��تورالعمل واردات خودرو مطرح می ش��ود. البته 
برخی واردکنندگان هم از این ش��رایط سوء اس��تفاده کرده و با تنظیم قراردادهای ناعادالنه با مردم سعی 

در فروش محصوالت خود در این آشفته بازار دارند.
جالب اینکه تعدادی از شرکت ها رشد قیمت انواع خودرو را در بازار بهانه کرده و قیمت شرکتی خود 
را افزای��ش داده ان��د. برخی دیگر هم با انحصار خودروها از عرضه آنها را در بازار ممانعت کرده تا رش��د 

قیمت ها بیشتر شده و عایدی آنها از بازار افزایش پیدا کند.
دیروز در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی قیمت سوناتا بنزینی با رشد ۲1 میلیون تومانی نسبت 
به هفته گذشته با قیمت۲۲0 میلیون تومان، سانتافه با رشد 10 میلیون تومانی با قیمت ۲70 میلیون تومان 
و س��راتو با رش��د 4 میلیون تومانی با قیمت 178 میلیون تومان، اپتیما با رشد ۲۵ میلیون تومانی با قیمت 

۲۲0 میلیون تومان و توسان با رشد ۵ میلیون تومانی با قیمت ۲3۵ میلیون تومان به فروش می رسد.

نمای نزدیک

رئیس کمیس��یون اقتصادی 
ک��ش مجل��س گفت: در س��ال ۹۶ خ�ط 

انتظار می رفت اتفاقات خوبی 
بعد از برج��ام رقم بخورد که هن��وز تحقق نیافته 
اس��ت که البته الزم اس��ت در کنار این انتظارات 

موانع صادراتی هم برداشته شود.
به گزارش ف��ارس، محمد رض��ا پورابراهیمی 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س در همایش 
تجلی��ل از صادرکنن��دگان نمونه گف��ت: وضعیت 
کنون��ی ت��راز بازرگانی ما نش��ان می دهد که در 8 
ماهه س��ال ۹۶ وضعیت تراز بازرگانی ما ۴ میلیارد 
دالر منفی است. وی افزود: حتما وزیر صنعت باید 
پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات ما باید 
توس��ط مدیران متولی بررسی ش��ود زیرا اگر این 
وضعیت اس��تمرار یابد این نگران��ی وجود دارد که 
تراز منفی بخش بازرگانی به ۶ میلیارد دالر برسد.

پورابراهیمی بیان داش��ت: در س��ال ۹۶ انتظار 
می رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که 
هنوز تحقق نیافته است که البته الزم است در کنار 

این انتظارات موانع صادراتی هم برداشته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
در مجلس چند نکته مورد توجه است گفت: وجود 
یک راهبرد اساس��ی در بخش بازرگانی در مجلس 
م��ورد توجه اس��ت. وی افزود: در ۲ س��ال اخیر در 
مجلس یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری ما 
این است که وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی 
را هم مدنظر قرار بگیرن��د در حالی که وزارت امور 
خارجه ما بیشتر دیپلماسی سیاسی را مدنظر دارد.

پورابراهیمی بیان داشت: البته با پیگیری های 
انجام ش��ده اصالح س��اختار انجام شده و معاونت 
اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد شده اگرچه 

نیازمند تحول اساسی در این بخش هستیم.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 

اس��المی اظه��ار داش��ت: موض��وع تبیی��ن بحث 
راهب��ردی ایران برای حض��ور در بازارهای جهانی 
بسیار مهم است. اما براساس گزارش های ما فعاالن 
اقتصادی ما در خارج از کشور آتش به اختیار عمل 
می کنند و حتی خودی را هم می زنند که به عنوان 
نمونه می توان به حضور فعاالن اقتصادی با چنین 
وضعیتی در روسیه اشاره کرد که فعاالن اقتصادی 
م��ا در خ��ارج از کش��ور عملیات انتح��اری انجام 

می دهند و خودزنی می کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه نباید اج��ازه تخریب 
بازارهای خارجی را ب��ه صادرکنندگان داد، افزود: 
یک��ی از عواملی که باعث ش��ده وضعیت صادرات 
ما در خارج از کش��ور خوب نباشد عدم وجود یک 
راهبرد در این زمینه اس��ت که مسئولین دولتی و 

غیردولتی در این زمینه مسئول هستند.
پورابراهیمی بیان داش��ت: ما آماده هستیم در 
کمیسیون اقتصادی مبنای قانونی پیشنهادی بخش 
خصوص��ی و دولتی را برای تقویت صادرات و حضور 
در بازاره��ای جهانی تصویب کنیم. وی با اش��اره به 
مشوق های صادراتی اظهار داشت: متاسفانه به دالیل 
مختلف مشوق های صادراتی پرداخت نشده است که 

البته ناشی از محدودیت های بودجه ای دولت است.
پورابراهیم��ی گف��ت: ام��ا بهرح��ال بای��د در 
ای��ن ح��وزه و پرداخت مش��وق های صادراتی باید 
تحول جدی انجام ش��ود و ب��رای حل این موضوع 

راهکارهایی از سوی مجلس پیشنهاد شده است.
وی افزود: ما می خواهیم بحث جوایز صادراتی 
و مش��وق های صادراتی ارتباط پیدا کند به میزان 

پرداخت هایی که فعال اقتصادی ما باید به گمرک 
و یا سازمان امور مالیاتی بپردازد تا مشوق ها از این 
طریق تحقق یابد و نیاز نباش��د جوایز صادراتی در 

بودجه اختصاص یابد.
پورابراهیم��ی اظه��ار داش��ت: تامی��ن منابع 
صادراتی یکی از دغدغه های صادرکنندگان اس��ت 
و ظرفیت هایی ک��ه در حوزه اقتصادی برای تامین 
منابع صادراتی وجود دارد از جمله نرخ تس��هیالت 
بانکی متاس��فانه باالست. وی اظهار داشت: کاهش 
نرخ تسهیالت متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها 
مورد توجه مجلس اس��ت و حتم��ا این موضوع در 

دستور کار مجلس قرار دارد.
وی افزود: متوس��ط نرخ تامی��ن مالی ۴ تا ۵ 
برابر سایر کشورها اس��ت و صادرکنندگان به این 

ترتیب قدرت رقابت خود را از دست می دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: کاهش سود سپرده ها 
باید منجر به کاهش سود تسهیالت پرداختی شود و 
ما در مجلس حتما در این زمینه برای بانک مرکزی 

تصمیم گیری می کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

انتظارات اقتصادی از برجام برآورده نشده است

وزیر ارتباطات اعالم کرد

برقراری اولین قرارداد ترانزیت ترافیک از مسیر جنوب به شمال


