
رادیویی  با  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رییس 
اشاره به این که بسته ای برای مقابله با تحریم ها و نوسانات 
ارزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تهیه شده 
است گفت: با ارائه این بسته مشکلی در زمینه تامین ارز 

اپراتورها نداریم.
ارائه ارز به  به گزارش ایسنا، حسین فالح جوشقانی درباره 
اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: با تمهیدات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و بانک مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات 
ارز در این وزارتخانه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه 
و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، بنابراین در این زمینه 

مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: پیش از این اپراتورها نیازهای خود را به ما اعالم 
کرده بودند و پس از بررسی و تایید معاونت توسعه، هماهنگی و 
امور پشتیبانی و بانک مرکزی نیازها تایید و هماهنگی های ارزی 

در دولت انجام شد.
او درباره اجرای طرح رجیستری خاطرنشان کرد: در اجرای 
طرح رجیستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مسئولیت 
کمیته راهبردی این طرح را به عهده دارد که در دو فاز ساماندهی 
گوشی های تلفن همراه و ساماندهی تبلت ها اجرایی شده است.

فالح جوشقانی با بیان این که توجه بیش تر ما به فاز نخست 
این طرح بود تصریح کرد: فاز نخست این طرح برای جلوگیری 
از قاچاق گوشی تلفن همراه اجرا شد، البته وزارت ارتباطات برای 
اجرای مرحله دوم رجیستری که مربوط به تبلت ها می شود، 
آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما مالحظاتی در حوزه بازار 

وجود دارد که اجرای آن را تعویق انداخته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به این که 
متولی تامین گوشی تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نیست 
اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تامین گوشی 
در بازار است، بنابراین موضوع تامین ارز گوشی های تلفن همراه 
در حوزه وظایف ما نیست، اما برخی سوءاستفاده ها و مشکالت 
قضایی هنگام تخصیص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت 
که منجر شد تا تعداد زیادی گوشی در گمرک باقی بماند که 

برای حل این موضوع پیگیری های الزم را انجام می دهیم.
رییس رگوالتوری درباره نحوه اتصال گمرک، وزارت صمت و 
ارتباطات با یکدیگر توضیح داد: سامانه همتا این سه نهاد را به 
هم متصل کرده است، این سامانه زیر نظر ما نیست اما از قابلیت 

های آن در اجرای طرح رجیستری استفاده شده است.
فالح جوشقانی با اشاره به حل مشکالت فنی در حوزه اتصال 
برخط این سامانه ها بیان کرد: ارتباط سامانه همتا، گمرک و 
نیروی انتظامی برقرار شده است تا گوشی های تلفن همراه بعد 
از اربعین)۸ آبان( با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.
اجرای  در  رجیستری  طرح  این که  بیان  با  جوشقانی  فالح 
صحیح اینترنت اشیاء تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: پس از 
اجرایی شدن اینترنت اشیاء در کشور همه تجهیزات باید دارای 

شناسه IMEI باشند و به سیم کارت متصل شوند.
تامین کننده  تنها  این که  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر  معاون 
اگرچه  افزود:  است  مخابرات  کشور  در  ثابت  تلفن  سرویس 
استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر روند کاهشی دارد  اما 

البته حکم دیوان عدالت  نیاز است،  وجود آن هم چنان مورد 
اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشکالتی را برای مخابرات 
ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی برای این معضل ارائه کرده ایم 
و در حال بررسی است. در حال حاضر ۶تا۷ میلیون خط تلفن 
از  ثابت بدون کارکرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیش 
۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان در ماه است که برای این خطوط فقط 

آبونمان پرداخت می شود.
فالح جوشقانی درباره تعرفه های تلفن همراه و شرکت های  
FCP افزود: در چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه های 
تنظیم  کمیسیون  در  اما  یافته  افزایش  نیز  اپراتورها  خدمات 
مقررات ارتباطات سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده است، 
بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که 

از بازار دارند قیمت ها را اعالم کنند.
گذشته  سال  دو  در  اپراتورها  کرد:  بیان  رگوالتوری  رییس 
با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین میزان اعالم 
می کردند اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش 
یافته است به طوری که اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه ها با دو 
برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش همچنان طبق 

مقررات است.
وی افزود: مخابرات با طرح هم کدسازی ۷۰ درصد قیمت ها را 
کاهش داد، اما اکنون قیمت ها به سقف رسیده است و گزارش 
این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آماده شده که 
بر اساس جمع بندی این کمیسیون، قیمتی خالف قانون و باالتر 

از سقف تعیین شده نداشتیم. 

اقتصادی 5

دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت قطع 
می شود

بر اساس گفته مدیر اجرایی سوئیفت، دسترسی برخی از بانک های ایرانی 
به سیستم ارتباط میان بانکی در جهان طی هفته جاری قطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی ذکر کرده است که گاتفرید لیبرانت، ضمن 
ابراز تاسف در خصوص بازگشت تحریم های خصمانه ایاالت متحده آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران، خاطرنشان کرده است که این اقدام سوئیفت در جهت 
حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم نقل و انتقاالت مالی و ارتباطات میان بانکی در 

جهان صورت خواهد گرفت.
مدیر اجرایی سیستم سوئیفت همچنین تاکید کرده که موضوع قطع دسترسی 
بانک های ایرانی فقط به برخی از بانک ها محدود می شود و تمام بانک های فعال در 

این کشور را شامل نخواهد شد.
پیش از این دولت ایاالت متحده آمریکا عنوان کرده بود که سوئیفت نیز باید با 
تحریم  خصمانه علیه ایران هم سو و هم جهت شود، چراکه در غیر این صورت با 

برخوردهای قانونی و سخت گیرانه آمریکا مواجه خواهد شد.

با رانت واردات مقابله شود!

عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه واردات 
واردات  امکان  و  جلوگیری شده  رانت ها  تمام  از  که  است  کاال ضروری 
تنها برای افراد خاص نباشد ضمن این که ایجاد محدودیت های صادراتی، 

زمینه ساز تخلفات بسیاری شده است که باید برای آن فکری کرد.
محمدرضا صفا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عالوه  بر این که باید از اعمال 
رانت ها و اخذ مجوز واردات به  وسیله رانت جلوگیری شود، باید ارائه مجوزهای 
واردات کاال برای همه اقشار جامعه آسان شود تا همه بتوانند کاالهای خود را به 

راحتی وارد کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه واردات نباید به افراد خاص محدود شود زیرا محدود 
کردن امکان واردات به افراد خاص، منجر به مسائلی همچون موضوعات پیش آمده 
در واردات خودرو می شود. بنابراین از بین بردن تمام رانت ها، آسان و روان سازی 
شرایط دریافت مجوزهای ثبت سفارش کاال برای واردات چه در کاالهای اساسی و 
چه کاالهای یارانه ای، از مهمترین مسایلی است که باید در اولویت های کاری وزیر 

جدید صمت قرار بگیرد.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: گذشته از واردات، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در موضوع شرایط صادرات نیز باید اصالحاتی انجام دهد. در 
این زمینه باید روان سازی صادرات کاال صورت گیرد و نمی توان تاجر را موظف کرد 
که ارز خود را چگونه برگرداند. صادرکننده باید به راحتی کاالی خود را بفروشد و 

سپس ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
وی با تاکید بر این که در بخش صنعت، راه اندازی کارگاه ها و شبکه های صنعتی 
کوچک مورد نیاز است که تولیدکننده داخلی بتواند تولید خود را با قیمت پایین تر و 
رقابتی عرضه کند، گفت: زمانی که در واردات کاال از مجوزهای خاص استفاده نشود 
و دست فعاالن این حوزه باز گذاشته شود، قیمت های پایین و ثابتی در بازار به وجود 
می آید که مشتری توان خرید آن را دارد اما اگر واردات کاالیی در اختیار یک شرکت 

یا فرد خاص باشد، تعیین کننده قیمت بازار نیز آن افراد خاص می شوند.
صفا با بیان این که با تصویب پیمان سپاری های ارزی، اکثر صادرکنندگان کاالی 
خود را با کارت های یک بار مصرف صادر می کنند، اظهار کرد: این موضوع را مسئوالن 
مربوطه اگر نمی دانند باید به آنها گوشزد کرد. اما اگر نمی خواهند بدانند بحثی 

جداست.
رییس اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد: در حال حاضر بایستی تمرکز اصلی روی 
صادرات و واردات باشد. واقعیت این است که در واردات باید با باال بردن و پایین 
آوردن و متناسب کردن تعرفه، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه داشت. اگر 
جلوی واردات گرفته شود، قاچاق گسترش داده می شود؛ اگر هم باز گذاشته شود، 
تولید داخل نابود می شود؛ لذا الزم است با تعرفه درست، انضباط کاری و اجرای 
تعرفه یکسان، باعث شوند که تمام واردکنندگان از یک مدار خاص واردات خود را 
انجام داده، با یک قیمت مشخص کاالی خود را از گمرک ترخیص و با یک قیمت 

مشخص به مشتری عرضه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید داخل نیز باید با ایجاد ظرفیت های الزم، 
حجم تولیدات داخلی را باال برد که قیمت تمام شده برای تولیدکننده پایین باشد و 
مشتری نیز توان خرید آن کاال را داشته باشد.  ارزش پول ملی در شش ماه گذشته 
در حدود سه و نیم تا چهار برابر تنزل پیدا کرده و ارزهای خارجی رایج باال رفته است؛ 
لذا می توان با واردات منطقی، تولید داخلی با کیفیت، دادن یارانه مناسب که شامل 
یارانه انرژی نیز می شود و با ایجاد تعرفه مناسب، جلوی واردات بی رویه را گرفته و 

کمک به تولید داخل کرد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صالحیت وزرای 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( انتخاب شد.
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برچسبی که عامل گران فروشی شده!
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبالغ با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک به بستر خاصی در فرآیند تولید نیاز دارد، گفت: به نظر نمی رسد در ایران محصول پروتئینی ارگانیک تولید شود. به گزارش ایسنا، فردین حسین زاده با اشاره 

به نصب برچسب ارگانیک بر روی برخی بسته بندی های مواد غذایی به خصوص تخم مرغ و فروش آن در برخی فروشگاه ها گفت: با توجه به اینکه امروز رویکرد مردم به مصرف مواد غذایی طبیعی تر افزایش یافته، برخی از این تمایل سوءاستفاده 
می کنند. حسین زاده افزود: سودجویان با استفاده غیرقانونی از الفاظی چون ارگانیک، سعی در فریب مردم داشته و محصوالت خود را با قیمت های مضاعفی به فروش می رسانند.

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد

پیش بینی بسته ارزی اپراتورهای تلفن
اخبار

رفاقت با استارت آپ ها صنعت بیمه را روی گوشی می آورد؟
فضا  این  بر  مبتنی  شرکت های  رشد  و  ارتباطاتی  تکنیک های  گسترش 
)استارت آپ ها( پدیده ای است که دیگر صنایع اقتصادی را هم تحت شعاع 
قرار داده است. صنعت بیمه یکی از صنایع مالی مهم در کشور است که اخیرا 
قصد دارد نسبت به ورود استارت آپ ها به قلمرو خود چراغ سبز نشان دهد.
به گزارش ایسنا، استارت آپ ها پدیده ای نوظهوری در دنیای اقتصاد هستند که در 
حال حاضر اغلب بر فناوری های اطالعاتی مبتنی شده اند و بیشتر در دنیای مجازی 
تعریف می شوند. استارت آپ ها امروزه در همه حوزه های اقتصاد سنتی وارد شده اند و 
تحوالتی اساسی را رقم زده اند. البته این را هم باید اضافه کرد که یک استارت آپ تا 
زمانی یک استارت آپ است که هنوز رشد نکرده است و زمانی که یک استارت اولیه 
موفق بود و رشد کرد دیگر وارد فضای جدی مبادالت اقتصادی می شود و عنوان 

استارت آپ به آن اطالق نمی شود.
صنعت بیمه به استقبال استارت آپ ها می رود

یکی از حوزه هایی که استارت آپ ها به آن وارد شده و تحوالتی بزرگ را رقم زدند 
حوزه حمل و نقل درون شهری بود. برندهایی مانند اسنپ و تپسی که حاال دیگر کمتر 
زبانی هست که آن را تلفظ نکرده باشد در ابتدا یک استارت آپ بوده اند که حاال کل 

فضای حمل و نقل درون شهری را در کالن شهرها دگرگون کرده اند.
صنعت بیمه یک حوزه بزرگ و مهم در اقتصاد کشور است که هنوز به طور جدی 
با فضای مجازی درگیر نشده است. بیمه مرکزی به عنوان کسی که ناظر بر کل فضای 
بیمه ای کشور است حاال ظاهرا عزم خود را جزم کرده است تا صنعت بیمه را با کمک 

ابزارهای مدرن ارتباطی به طور جدی تری وارد مناسیات رقابتی کند.
در راستای توسعه حضور استارت آپ ها در صنعت بیمه اخیرا غالمرضا سلیمانی، 
رئیس کل جدید بیمه مرکزی، تفاهم نامه ای را با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
امضا کرده است که اگر اجرایی شود می تواند به توسعه چتر بیمه ای در کشور بینجامد.

سلیمانی با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی است که انواع سیستم  بیمه ای دارد، 
گفته که مسئله اصلی در این حوزه نفوذ بیمه ای میان آحاد شرکت ها و مردم است؛ 
از این رو نیازمند نوآوری در این بخش هستیم. در حال حاضر در سطح شرکت های 
بیمه ای قوانین و مقررات و همچنین پوشش های بیمه ای متنوعی داریم و قوانین نیز 

مصور شده است.
رئیس جدید بیمه مرکزی حضور استارت آپ ها در بخش  بیمه  را موجب تقویت 

بازاریابی صنعت بیمه ای و افزایش درآمد آن ها دانسته و معتقد است که استارت آپ ها 
می توانند باعث نفوذ چتر بیمه در جامعه،  امنیت سرمایه گذاری، سرزندگی و مسئولیت 
و بیمه شوند. همچنین نفوذ بیمه جزو دستورات رئیس جمهور است که در جلسه 
هیات دولت بر آن تاکید شده؛ از این رو در صدد هستیم صنعت بیمه بتواند چتر خود 

را در سطح جامعه بگستراند.
استارت آپ ها صنعت بیمه را توسعه می دهند

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ شرکت استارت آپی در بخش های بیمه ای اظهار کرد کرد 
که این شرکت ها برای ادامه فعالیت باید از لحاظ صالحیت فنی و علمی به تایید بیمه 
مرکزی برسند و امیدواریم با امضای این تفاهم نامه بتوانیم بستری برای فعالیت این 
شرکت ها فراهم کنیم. امروزه بیمه مرکزی این واقعیت را پذیرفته است که این نوع 

شرکت ها در جهت رشد و توسعه صنعت بیمه بیمه عمل می کنند.
سلیمانی با بیان اینکه طبیعی است که فعالیت این شرکت ها در بخش های بیمه ای 
نیاز به قوانین دارند، گفته که در حال حاضر این قوانین در حال پیش نویس است 
و در اولین فرصت در شورای عالی بیمه،   قوانین مربوط به آن تصویب خواهد شد. 
در حال حاضر این شرکت ها در قالب کارگزاران صنعت بیمه فعالیت می کنند که 
با تصویب قوانین مربوط این شرکت های فناور می توانند در جهت توسعه خدمات 

بیمه ای فعالیت کنند.
سرعت و شفاف سازی بیشتر خاصیت الکترونیکی سازی خدمات بیمه ای

پیش از این هم رئیس هیات مدیره یک استارت آپ بیمه ای با اشاره به لزوم آگاهی 
مردم از بیمه های عمر بر ضرورت الکترونیکی سازی خدمات بیمه ای و مشاوره ای تاکید 
کرده و گفته بود واقعیت این است که مردم خیلی از تفاوت پوشش های بیمه ای 
اطالعی ندارند و سعی می کنند تا بیمه ها را خودشان به صورت مستقیم از نمایندگی ها 
بگیرند. این در حالی است که با مراجعه آنالین به استارت آپ ها می توان با مقایسه 

قیمت ها و ویژگی های مختلف بیمه ها مناسب ترین بیمه ها انتخاب کرد.
تیم لطیف با بیان اینکه بیمه مرکزی از دیجیتال  شدن بیمه ها استقبال می کند، 
اظهار کرد: ما رقیب بیمه ها یا نمایندگی ها نیستیم بلکه می خواهیم دسترسی به 

اطالعات را برای بیمه گذاران شفاف تر کنیم تا بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
او با اشاره به تفکیک بیمه های عمر و سرمایه گذاری از یکدیگر اظهار کرد: ممکن 
است اشخاصی نخواهند ریسک بیمه های سرمایه گذاری را بپذیرند و تنها بخواهند 

بیمه های عمر را به خاطر پوشش خطرات جانی که انجام می دهند، بخرند. اینجا افراد 
باید بدانند که حق بیمه واقعی برای افراد چقدر باید باشد. در حالی که در حال حاضر 

چنین چیزی وجود ندارد.
لطیف با بیان اینکه در مبادالت اداری و بیمه ای با حذف کاغذ بازی ها می توانیم بهتر 
عمل کنیم گفت: در سیستم های الکترونیکی هم قیمت ها شفاف است و هم کارها 
زودتر پیش می رود. خوشبختانه بیمه مرکزی هم نسبت به دیجیتالی شدن خدمات 

بیمه ها نگاه مثبتی دارند.
به گزارش ایسنا، مساله ای که در در حال حاضر در ارتباط با صنعت بیمه و مخصوصا 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری مطرح است بحث عدم اطالع مردم از سازوکار بیمه ها 
است. مساله ای که به نظر می رسد با رشد حضور استارت آپ ها در صنعت بیمه به 
سمت حل شدن پیش برود. رونق حضور استارت آپ ها در صنعت بیمه می تواند به 

روی گوشی آمدن بیمه های عمر و زندگی کمک شایانی کند.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- مسؤولین کشور بارها و بارها 
اعالم کرده اند که ما می توانیم در برابر تحریم ها مقاومت 
کنیم. من هم با آنها هم عقیده هستم، ما می توانیم و به قول 
حضرت حافظ »گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/آری 

شود ولیک به خون جگر شود«
این خون جگر را اما نه مسؤوالن بلکه ما مردم می خوریم، آنهم 
نه فقط به خاطر تحریم های یک دولت خودخواه بلکه به خاطر 

رفتار بسیاری از تولید کنندگان داخلی و ایضا حضرات مسؤول!
می گویید چرا؟ برایتان می گویم.

عکسی دیروز در شبکه های مجازی دست به دست شد که 
شیرکاکائوی یک شرکت داخلی  را نشان مي داد كه اول امسال 
۳هزار و ۵۰۰ تومان  بوده و بعد شده ۴ هزار تومان و  بعد۴ هزار و 
۵۰۰ تومان و بعد ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بعد ۶ هزار تومان و االن 
۸هزار تومان . همه ما تقریبا هر روز با این باال رفتن شبانه روزی 
قیمت ها برخورد داریم. این یک نمونه آن است. آیا واقعا اینگونه 
می شود به جنگ تحریم رفت؟ اصال کجای دنیا اینگونه خود را 
آماده یک جنگ تمام عیار می کنند.طرف آن سوی آب ها نشسته و 
پشت سر هم تحریم ها را امضا می کند بعد ما این سوی آب، عرضه 
تنظیم بازار را نداریم. هر کسی هرگونه که دلش می خواهد قیمت 

می گذارد بدون اینکه علتش را بگوید.
چه می شود که در عرض چند روز قیمت یک شیر دوبرابر 
می شود؟ در این چند وقت قیمت دالر چه تفاوتی کرده است که 

کارخانه های داخلی، کاالهای خود را روزانه قیمت گذاری می کنند.
حکایت ما هم شده است مثل آنهایی که در زمین فوتبال داد 

می زدند »مارادونا را ول کنید غضنفر رو بچسبید!«
واقعا کسی نیست به این بازار نظارت کند؟ کسی نیست از 
قیمت ها  روز  هر  رفتن  باال  دلیل  بپرسد  داخلی  کارخانه های 

چیست؟ چه کسی در این مملکت بر بازار نظارت می کند؟
فلسفه دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها چیست؟ مگر 
اداره کشور بر عهده آنها نیست؟ اگر هست چرا رسما بازار ایران 

دچار بلبشو شده است؟
بروید یقه کارخانه دار را بگیرید و از او بپرسید چرا هر روز قیمت 
خود را تغییر می دهد؟ يا دلیل قانع کننده ای می آورد و آنوقت 
وظیفه شما حل مشکل اوست یا نه، به دنبال سود بیشتر است که 
وظیفه شما برخورد با اوست. حالت سومی به نظر نمی رسد که اگر 

می رسد بگویید ما هم بفهمیم.
با دیدن این وضع چگونه می شود به مردم گفت در برابر تحریم ها 
مقاومت کنند؟ چگونه می شود به آنها گفت نخرید؟ چگونه می شود 

به آنها گفت به آینده امید داشته باشید؟
به  چشم  یک  نمی شود  دارد.  روش  و  راه  دشمن  با  جنگ 
حمله های دشمن داشت و یک چشم به خنجرهای داخلی. خیال 
یک جنگجو باید از پشت سر راحت باشد تا دو چشم ش فقط به 

روبرو و دشمن باشد.
می شود ترامپ را شکست داد اگر ....

نگاهی به بازار

دستگاه های نظارتی رفته اند گل بچینند !


