
گروه اقتصادی - معاون وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه 28 دی 
ماه مرحلــه اول آمار خانه های خالی 
در تهران را به ســازمان امور مالیاتی 
تحویــل می دهیم، گفت: اولین برگه 
مالیاتی برای مالــکان خانه خالی در 
تهــران هفنــه اول بهمن مــاه صادر 

می شود.
محمود محمــودزاده از صدور 
اولین مالیات بــر خانه های خالی در 

هفته اول بهمن ماه خبر داد.
 وی با بیان اینکه یکی از راه های 
کنترل بــازار اجاره اخــذ مالیات بر 
خانه های خالی است گفت: افزایش 
اجاره بها در بازار مســکن تهران یک 
واقعیت اســت که امیدواریم شروع 
عملیــات اخذ مالیــات بر خانه های 
خالی در ســامان بخشی بازار اجاره 

تهران اثرگذار باشد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه با اجرای مالیات بر خانه های 
خالی عرضه واحدهای مسکونی در 
بازار اجاره افزایش پیدا می کند، افزود: 

این یک راهــکار میان مدت و کوتاه 
مدت برای ســامان بخشــی به بازار 

اجاره کالن شهر تهران است.
محمودزاده با اشــاره به آخرین 
اقدامــات برای اجــرای طرح اجاره 
داری حرفــه ای ادامــه داد: همچنین 
یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار 
اجاره در تهــران اجرای طرح اجاره 
داری حرفــه ای اســت. که همچنان 
این طرح را دنبــال می کنیم و پیگیر 
مصوبــات مرتبط با طرح اجاره داری 
حرفه ای هســتیم و معتقدیم که این 
طرح می توانــد در بلند مدت و میان 
مدت به بازار اجاره شهر تهران کمک 
کنــد. معاون وزیر راه وشهرســازی 
دربــاره زمان اجــرای مالیــات بر 
خانه هــای خالی اظهار داشــت: در 
چند روز آینده اولیــن برگه مالیات 
بر خانه های خالــی در تهران صادر 
می شود و طبق جمع بندی هایی که با 
سازمان امور مالیاتی داشته ایم، اواخر 
دی مــاه یا اوایل بهمن ماه اولین برگه 
مالیاتی برای مالکان خانه های خالی 

در تهران صادر خواهد شد.
محمــودزاده با بیــان اینکه این 
تصور اشــتباهی اســت کــه اغلب 
خانه های خالــی در تهران در منطقه 
یک تمرکز پیدا کرده اند گفت: اغلب 
خانه های خالــی در تهران در مناطق 
مرکزی شــهر واقع شده اند و افزایش 
عرضه واحد مسکونی در این مناطق 
به مســتاجران دهک های متوســط 

کمک خواهد کرد. 
اغلب ایــن واحدها بــه دلیل 
فرســودگی و عــدم تعمیــرات  و 
بازسازی خالی مانده اند که به زودی 
با وضع مالیات بــر خانه های خالی 
این واحدهای مســکونی وارد بازار 
اجاره می شــوند. معاون امور مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با بیــان اینکه به زودی با خروجی ها 
و داده های ســامانه امالک و اسکان 
اعــالم می کنیم که در کــدام مناطق 
چه تعداد واحــد خالی وجود دارد، 
افــزود: آخرین پیامک هــای انبوه به 
مالکان واحدهای مســکونی که در 

ســامانه امالک و اســکان ثبت نام و 
خوداظهاری نکرده اند ارســال شده 
است و بر اساس آخرین خروجی های 
این سامانه تعداد واحد های خالی در 

تهران به دست می آید.
محمــودزاده تاکید کرد: در یک 
هفته گذشــته با سازمان امور مالیاتی 
جلسات متعددی داشــتیم و درباره 
اخــذ مالیات بر خانه هــای خالی به 
ادبیات مشــترک رسیده ایم و بیست 
و هشــتم دی ماه مرحلــه اول آمار 
خانه های خالی در تهران را به سازمان 
امور مالیاتی تحویــل خواهیم داد و 
شناســایی خانه های خالی با اخرین 
داده های سامانه مربوطه ادامه خواهد 
داشت و اطالعات به روز خواهد شد.  

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: در کشــورمان چیزی تغییر 
نکرده اســت که مبنای محاسبه خط 
فقــر بخواهد تغییری کند و از درآمد 
7 میلیون تومانی خانوار به 4 میلیون 
تومان برســد. ایــن تعاریف جدید 
از خــط فقر را نه تنها کارشناســان 
 بلکــه شــهروند معمولــی هــم 

نمی پذیرد.
غالمرضا مرحبــا درباره تغییر 
مبنای محاسبات خط فقر در وزارت 
راه از درآمد 7 میلیون تومان به کمتر 
از 4 میلیون تومان اظهار داشت: این 
تغییر مبنای محاسبات منطقی نیست 
و این اقدام یک جریان تبلیغاتی است 

تا نمایش واقعیت.
وی با بیان اینکه پیش از این هم 
شــاهد این اقدامات بودیم و برخی 
از دولت ها برای اینکه نشــان دهند 
تورم در طــول دوره مدیریتی خود 
کاهش یافته، تــورم نقطه به نقطه را 
اختراع کردند، گفت: هیچ کارشناس 

بی طرفــی ایــن مبنا و این تقســیم 
بندی ها را قبول ندارد. در کشورمان 
چیزی تغییر نکرده اســت که مبنای 
محاســبه خط فقر بخواهد تغییری 
کنــد و از درآمد 7 میلیــون تومانی 
خانوار به 4 میلیون تومان برسد. این 
تعاریــف جدید از خط فقر را نه تنها 
کارشناســان بلکه شهروند معمولی 

هم نمی پذیرد.
وی بــا بیان اینکــه ما مجلس 
تغییر مبنای محاسبات جمعیت زیر 
خط فقر را فاقد مبنای کارشناســی 
می دانیم، ادامــه داد: وزارت رفاه که 
مبنای محاســبه جمعیــت زیر خط 
فــرق را تغییــر داده همین مبنا را در 
معرض نظرسنجی مردمی بگذارد و 
ببیند چند درصد از مردم با این مبنا و 

تعریف جدید موافق هستند؟
مرحبا تاکیــد کرد: وقتی مبنای 
ثابتــی بــرای بخش داده هــا و آمار 
اقتصادی تعریف نکردیم، داده های 
اولیــه را به نحــوی وارد فرمول ها 
می کنیــم کــه خروجی دلخــواه به 

دســت بیاید. باید یک مبنایی در نظر 
گرفته شود و تنها بر اساس همان مبنا 
محاســبات انجام شــود و غیر قابل 
تغییر باشد که انحرافی از آمار واقعی 
ایجاد نشود و انحراف آماری نداشته 

باشیم.
اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
گفــت: بایــد توجه داشــته ایم این 
تولیــدات و ایــن گونــه تقســیم 
بندی ها رســمی نیســت و در هیچ 
جا ثبت نمی شــود که بخواهد مبنای 
برنامه  ریزی های اقتصادی قرار بگیرد 
و به طــور قطع هیــچ تاثیرگذاری 
در بخشــی نخواهــد داشــت. این 
موضوعات را در حد یک اظهارنظر 
می بینیــم و قطعــا این محاســبات 
غیرکارشناسی نظر رسمی دولت هم 

نخواهد بود.
وی ادامــه داد: تهیه این آمار در 
ســطح چند همکاری اســت که در 
وزارت رفاه مشغول به کار هستند و 
از این داده ها و فرضیات هم جمعیت 
زیر خــط فقر را حســاب کرده اند 

تا وضعیــت خانوار را بهتر نشــان 
 دهند. ما این را در حد نظر شــخصی 

می بینیم.
مرحبا با بیان اینکه به طور قطع 
این آمار را براســاس تعریف و تغییر 
داده ها مــورد قضاوت قرار می دهیم 
اما مبنای برنامه ریزی دولت نخواهند 
بــود، اظهار داشــت: بایــد توجه 
داشــت که این آمار مبنــای برنامه 
ریزی هــای یارانه ای دولت نخواهد 
بود و دهک های مشــمول طرح های 
یارانه ای از طریق ســازو کار دیگری 
مشــخص و معین می شوند و اساسا 

پیش از این شده اند. 
یارانه ای  اساسا سیاســت های 

ارتباطی با این نظرسازی ها ندارد.  

گروه اقتصــادی - وزیر نفت 
گفــت که طرح تخصیص ســهمیه 
بنزین به همه مردم در حال بررســی 
کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی 
است و هر زمان ابهام هایش برطرف 
شود، از سمت دولت برای اجرای آن 

تصمیم گیری می شود.
جواد اوجــی، وزیر نفت پس 
از امضای تفاهم نامه خط لوله تابش 
)تأمین بازار انرژی شــرق( در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه خط لوله 
جدید پروژه ای اقتصادی اســت که 
روزانــه ۱۵۰ هزار بشــکه فرآورده 

نفتی را منتقل خواهد کرد اظهار کرد: 
این خط لوله فرآورده های نفتی تولید 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را پس 
از طی سه استان به شمال شرق کشور 

انتقال می دهد.
وی ادامه داد: از مدیرعامل بانک 
ملت بــرای تأمین ۳7۰ میلیون یورو 
منابع ارزی این پروژه و پشــتیبانی از 
پروژه های جدید و توسعه میدان های 
نفتــی تشــکر می کنم. با پشــتیبانی 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی و 
بانــک ملت بخش زیــادی از منابع 
مالی مورد نیاز پروژه های نفتی کشور 

به ویژه در بخش پتروپاالیشــگاه ها 
تأمین خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری 
از سخنانش طرح تخصیص سهمیه 
بنزین به همه مردم در حال بررســی 
کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی 
است و هر زمان ابهام هایش برطرف 
شود، از سمت دولت برای اجرای آن 

تصمیم گیری می شود.
او ادامــه داد: هفتــه گذشــته 
تفاهم نامه های خوبی در زمینه صدور 
خدمــات فنی و فرآورده های نفتی با 
ترکمنســتان امضا شد که امیدواریم 

به زودی اجرایی شود. وی همچنین 
گفت کــه کنسرســیومی 4 میلیارد 
دالری بــرای حمایت از پروژه های 
پتروپاالیشگاهی در حال شکل گیری 

است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

صدور اولین برگه مالیات بر خانه های خالی در هفته اول بهمن
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس : 

اعالم خط فقر ۴ میلیونی تومانی، یک جریان تبلیغاتی است

وزیر نفت خبر داد:

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم

اقتصادی 6
گروه اقتصادی - قرارداد خط 
لوله فراورده های نفتی از رفســنجان 
به مشــهد میان شرکت ملی پاالیش 
و پخــش فراورده های نفتی و بانک 

ملت منعقد شد.
در حاشــیه انعقاد ایــن تفاهم 
نامه جــواد اوجی، وزیر نفت گفت: 
این خط لوله بــه طول ۹۵۰ کیلومتر 
که از رفســنجان شروع می شود و به 
مشهد مقدس می رسد توانایی انتقال 
۱۵۰ هزار بشــکه در روز را دارد. در 
واقع ســورس )منبع( این فراورده ها 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به 
رفســنجان اســت و با احداث این 
خط به ســه اســتان را طی می کند و 
به مشهد می رســد.این پروژه هم از 
لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیت 

انرژی بسیار حائز اهمیت است.
وزیر نفت بــا تأکید بر اهمیت 
سوخت رســانی بــه منطقه شــمال 
شرقی گفت: اگر این خط لوله نباشد 
روزانــه بین 8۰۰ تا ۱۰۰۰ تانکر باید 

این میزان فراورده را حمل کند.
وی ضمن تشکر از وزیر اقتصاد 
افزود: روز پنجشــنبه هم افتتاح یک 
پاالیشــگاه را در منطقه قشم داشتیم 
که آن هم با مشارکت بانک پاسارگاد 
تأمین مالی شــد و امــروز هم بانک 
ملــت تأمین منابع ارزی ۳7۰ میلیون 
یورو منابع ارزی تقبل کرده و با نگاه 
وزیــر اقتصاد، بانک ها به رســالت 
اصلی خودشان که تأمین منابع مالی 
پروژه های اقتصادی و حیاتی کشور 

است، عمل می کنند.
وزیر نفت تصریح کرد: به دستور 
وزیر اقتصاد کنسرسیومی از بانک ها 
بــرای تأمین مالی پروژه های صنعت 
نفــت، از جمله پتروپاالیشــگاه ها 

تشکیل شده است.
اوجــی در رابطــه بــا طــرح 
اختصاص ســوخت به افراد گفت: 
این هنــوز در مرجله بررســی های 
کارشناســی است. حدود ده دستگاه 
در این رابطه دخیل هستند و هنگامی 
که ابهامات آن رفع شود دولت درباره 

آن تصمیم می گیرد.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
قیمــت نفت برنت گفت: نظر بنده و 
کارشناسان و همچنین اعضای اوپک 
و اوپک پــالس بر قیمت حدود 8۰ 
تــا ۹۰ دالر، چه برای کشــورهای 
صادرکننده و چه برای کشــورهای 

مصرف کننده است.
وزیــر نفت دربــاره تعامالت 
با کشورهای همســایه گفت: هفته 
گذشــته در دیدار بــا طرف ترکمن 
تفاهم نامه هــای خوبــی در زمینــه 
صــدور خدمــات فنی مهندســی، 
صــادرات فراورده هــا و هم بحث 
نفت خام امضا شــد کــه امیدواریم 
هرچه زودتر به قرارداد منجر شــود. 
همچنیــن بحث تمدید قــرارداد با 
ترکیــه از اولویت های وزارت نفت 
اســت و با توجه به اتمــام قرارداد 
در 2۰2۶، همین هفته کارشناســان 
شرکت بوتاش ترکیه و شرکت ملی 

گاز مذاکرات را شروع می کنند.
وی در رابطــه بــا برنامه های 

وزارت نفت در ســفر رئیس جمهور 
به روسیه گفت: همانطور که می دانید 

رئیس کمیســیون مشترک اقتصادی 
دو کشور بر عهده وزارت نفت است 

و در ایــن رابطــه برنامه های خوبی 
داریم که انشــاهلل سر فرصت اعالم 

خواهیم کرد.
سید احســان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد نیز در این باره گفت: علی رغم 
اینکه تأمین مالی پروژه های نفتی در 
ســالهای گذشــته معطوف به منابع 
خارجی بود و دچار مشــکل شــده 
بود، امیدوراریم بتوانیم نشــان دهیم 
راه تأمین مالــی پروژه های بزرگ از 
طریق منابع داخلی باز اســت. خط 
لوله امروز یک نمونه است که هم از 

جهت تأمین انرژی در شــرق کشور 
و از جهت هم برکات حاشیه ای آن، 
از جمله کاهــش رفت و آمد ۱۰۰۰ 
تانکر در جاده های کشور و همچنین 

جلویگری از قاچاق اهمیت دارد.
وی در رابطه با کنسرسیوم اشاره 
شــده گفت: در این رابطه بنا دارم در 
یــک فرصت دیگــری جزئیاتش را 
منتقل کنم. فعاًل در همین حد بگویم 
که ارزش کلی آن نزدیک به 4 میلیارد 
دالر برآورد شــده است و امیدواریم 
این دســت تعامالت بــا پروژه های 

پیشران اقتصادی را گسترش دهیم.
قراردادهــای اجرایی توافق 2۵ 
ســاله با چین در ماه های آینده منعقد 

می شود
وزیــر اقتصــاد گفــت: تفاهم 
نامه 2۵ ســاله ایــران و چین باید در 
هــر کدام از بخش ها بــه قرادادهای 
مشــخصی برسد که در ماه های اخیر 
وزارتخانه های مختلــف درگیر آن 
بودند و اکنون در حال نهایی شــدن 

است.
»ســید احســان خاندوزی« در 
حاشــیه مراســم امضای تفاهم نامه 
ساخت خط لوله انتقال فرآورده های 
نفتی از رفسنجان به مشهد، در جمع 

خبرنگاران افــزود: همکاری خوبی 
بین وزارت نفــت و وزارت اقتصاد 
در خصــوص تامین مالی پروژه های 

این صنعت در جریان است. 
وی ادامــه داد: بــا امضای این 
تفاهم نامه ها نشان می دهیم که تامین 
مالــی پروژه های نفتی کــه از منابع 
خارجــی دچار تنگنا شــده بود، از 
منابع داخلی  همچنان میســر است و 

با سرعت بیشتر انجام می شود.
خاندوزی با اشــاره بــه اینکه 
احداث خط لوله تابش، امروز عالوه 
بر تامیــن امنیت انرژی در شــرق، 
بــرکات دیگــری نیــز دارد، گفت: 
بــا اجرای این طــرح روزانه از تردد 

هزار تانکر جلوگیری شــده و در با 
ضابطه مندشــدن انتقال فرآورده ها، 
قاچاق ســوخت نیز کاهش خواهد 

داشت. 
وی به تامیــن مالی پروژه های 
صنعت نفت توســط کنسرسیومی 
متشــکل از بانک های کشور اشاره 
کــرد و افــزود: در تالشــیم تــا در 
وزارت اقتصاد کاری کنیم تا بانک ها 
درپشــتیبانی از تولیــد و بــه ویژه 
بخش هایی کــه لوکومیتیو اقتصاد به 

شمار می روند، وارد شوند. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: این تامین 
مالی هم در توسعه پتروپاالیشگاه ها 
و هم ســایر طرح هــای نفتی انجام 

خواهد شد. 
وی گفت: تفاهم نامه 2۵ ســاله 
ایران و چین باید در هر کدام از بخش ها 
به قرادادهای مشخصی برسد که در 
ماه های اخیر وزارتخانه های مختلف 
درگیــر آن بودند و اکنــون در حال 

نهایی شدن است. 
کــرد:  تاکیــد  خانــدوزی 
در ماه هــای آینــده نــه در ســطح 
بخش هــای  در  بلکــه  کلیــات 
 مختلــف وارد انعقــاد قراردادهایی 

خواهیم شد.

وزرای نفت و اقتصاد مطرح کردند؛

تشکیل کنسرسیوم تأمین مالی 
پروژه های نفتی توسط وزارت اقتصاد

وزیر نفت گفت: به دستور وزیر اقتصاد کنسرسیومی از بانک ها برای تأمین مالی پروژه های صنعت نفت، از جمله 
پتروپاالیشگاه ها تشکیل شده است.

افزایش    - اقتصــادی  گروه 
قیمت اینترنت اگرچه تا پایان ســال 
از ســوی مجلس ممنوع شــده، اما 
مسووالن وزارت ارتباطات، از حاال 
و با تاکید بر ایجاد انگیزه سودآوری 
در ســرمایه گذاران برای توســعه و 
ارائه کیفیت مناســب، حرف آن را 
برای ســال آینده پیش کشیدند و به 
نظر می رسد تعرفه نیم بهای ترافیک 
سایت های داخلی، یکی از مدل های 
جدید بــرای مقررات گذاری قیمت 

اینترنت باشد.
ایــن روزهــا شــرکت های 
ارائه دهنــده اینترنــت ثابت دچار 
مشــکالت مالی شــدند و برخی از 
آن ها بازار را به اپراتورهای موبایلی 
واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه 
اینترنت در اپراتورهــای موبایلی، 
موجب شــده تمایل افراد به استفاده 
از اینترنــت موبایل به جای اینترنت 
ثابت باشــد و درنتیجه شرکت های 
FCP در حــال از دســت دادن 
مشترکانشــان هستند و این موضوع 
به گفته کارشناســان، نه تنها موجب 
حــذف تدریجی ارتباطــات ثابت 
شــده بلکه به مرور ایــن صنف و 

سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت 
وابســته هســتند را به مشکل دچار 

خواهد کرد.
-وزیــر  زارع پــور  عیســی 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات- 
چندی پیــش با بیــان اینکه تعرفه 
اینترنت ثابــت، طبق قانون مجلس 
امســال افزایشــی نخواهد داشت، 
گفــت: ما بــرای افزایــش کیفیت 
تــالش می کنیم، کمــا اینکه در دو 
هفته گذشــته وضعیت پهنای باند 
بین الملل را ترمیم کردیم، اما در ۱۰ 
سال گذشته در حوزه اینترنت ثابت 
در کشــور اتفاقی نیفتاده است. رتبه 
اینترنت ثابــت ما در دنیا ۹۰ از میان 
۱42 کشور اســت و اگر اقدام قابل 
توجهی صورت گرفته بود، باید در 
رتبه بندی های بین المللی و احساس 
مــردم خودش را نشــان می داد، در 
حالــی که اکنون بخش قابل توجهی 
از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت 

ثابت است.
بــرای  بایــد  مقــررات 
تولیدکنندگان داده های حجیم 

اصالح شود
به همین دلیل صادق عباســی 

شــاهکوه -رئیس ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیوئی- در 
نشست تخصصی "طراحی و تدوین 
مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات" 
که گزارش آن بیســت و یک دیماه 
در وب ســایت ســازمان تنظیــم 
مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر 
شــد، اعالم کرد: نیم بها بودن تعرفه 
ترافیک داخلی برای تولیدکنندگانی 
کــه محتــوای کم حجمــی دارند 
یا اســتارت آپ هایی کــه در حال 
شــکل گیری هستند، مناسب است؛ 
امــا باید با تغییر روش ها یا اختیاری 
کردن تعرفــه ترجیحی، مقررات را 
برای تولیدکنندگان داده های حجیم 

اصالح کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل 
اقتصادی شبکه ملی اطالعات فراتر 
از موضوع تعرفه پهنای باند داخلی 
و بین المللی است و تعرفه صرفاً یکی 
از اجــزای آن اســت و این موضوع 
را باید از ســه منظر اســتفاده کننده، 
اپراتور و تولیدکننده محتوا بررسی 

کرد. باید مدلــی را تدوین کنیم که 
استفاده کنندگان که از همه ذی نفعان 
مهمتر هســتند، خدمــات باکیفیت 
مناســب و قیمــت مقرون به صرفه 
دریافت کنند؛ شاخص قیمت گذاری 
مقرون به صرفه خدمات نیز در سند 
کالن شبکه ملی اطالعات پیش بینی 
شده است. در چرخه ارایه خدمات، 
اپراتورهــا بایــد ســرمایه گذاری 
کرده و شبکه شــان را توســعه داده 
و به نحو مناســب نگهداری کنند و 
تکنولوژی هایشان را ارتقاء دهند تا 
بتوانند خدمات باکیفیت و پایدار را 

ارایه کنند.
اپراتورها باید انگیزه الزم 
برای سرمایه گذاری را داشته 

باشند
معاون وزیر ارتباطات و فناور 
ی اطالعات تاکید کــرد: اپراتورها 
و ســرمایه گذاران باید انگیزه الزم 
برای سرمایه گذاری را داشته باشند 
و عالوه بر قدرت ســرمایه گذاری، 
سودآوری ســرمایه نیز باید مدنظر 

قرار گیرد. چرا کــه در این چرخه، 
اگر ســرمایه گذار، ســود کافی به 
دست نیاورد، انگیزه سرمایه گذاری 
نخواهد داشــت و در پی آن اپراتور 
نمی تواند شــبکه خود را برای ارایه 
کیفیت مناسب، توسعه و ارتقاء دهد 
و در صورتــی که کیفیت مناســب 
نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان 

باشد، مردم ناراضی خواهند بود.
عباســی شــاهکوه با تاکید بر 
اینکه باید در تدوین مدل اقتصادی 
شبکه ملی اطالعات به همه اجزای 
این چرخه دقت شــود، گفت: چند 
سال پیش، تعیین تعرفه نیم بها برای 
ترافیک داخلی بــه منظور حمایت 
از محتــوای داخلی از ســوی مرکز 
ملی فضــای مجازی ابالغ شــد و 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
نیز مصوبــه ای را تدوین کرد تا این 
موضوع اجرایی شــود. در آغاز کار، 
اجــرای این موضــوع و نظارت بر 
تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل 
و محاســبه هزینه آن بسیار مشکل 

بود که با همکاری ســازمان فناوری 
اطالعات انجام شد.

VOD تعرفه نیم بها برای
ها که مصــرف ترافیک باالیی 

دارند، مشکل ایجاد کرد
وی تاکید کــرد: این موضوع 
در واقعیت برای برخی از دارندگان 
محتــوا، به ویژه کســانی که در آغاز 
فعالیتشان هســتند، انگیزه ای برای 
رشد کارشان بود و اثرات مثبتی هم 

داشت. 
ولــی در حــال حاضــر این 
مصوبــه برای برخی فعــاالن مانند 
VODهــا که محتــوای حجیم و 
مصــرف ترافیک باالیــی دارند، از 
نظر جذابیت برای سرمایه گذاری و 
 تولید محتوا مشکالتی را ایجاد کرده 

است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیوئی درباره تجربه 
مدیریــت ایــن موضوع در ســایر 
کشــورها گفــت: در کشــورهای 
دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشــده 

و قیمت یکســانی برای همه در نظر 
گرفته می شود و تولیدکننده محتوا و 
اپراتور ارایه دهنده خدمت در تعامل 
بــا یکدیگر در قالب اسپانســر دیتا 

فعالیت می کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناور 
ی اطالعات با تاکید بر پیاده ســازی 
مدل اسپانســر دیتا در کشور افزود: 
رگوالتــوری نبایــد وارد مســایل 
تعرفه گذاری شــود و ایــن موارد 
بایــد به صورت دوطرفه بین اپراتور 
ارایه دهنده خدمــت و تولیدکننده 
محتــوا شــکل بگیــرد و نقــش 
رگوالتــوری در بخش حفاظت از 
حقوق مصرف کننده، نظارت بر این 

تعامل است.
اینترنت  قیمت  مدل جدید 

برای سال جدید
عباسی شاهکوه پیش از این هم 
به ایسنا گفته بود: تا پایان سال ۱4۰۰ 
برای افزایش قیمت اینترنت ثابت و 
ســیار، منع قانونی از سوی مجلس 
شــورای اســالمی وجود دارد،  اما 
برای سال جدید، مدل جدید قیمتی 
خواهیم داشــت، مدلی که هم برای 
مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، 

اکنون هم در حال بررسی مدل های 
قیمتی هستیم و هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده ایم. قیمت بسته های اینترنتی 
اپراتورهــا هم باید اصالح شــود و 
اپراتورها باید پیشــنهادات جدیدی 
دهند و ما این پیشنهادات را بررسی 
می کنیم و اگــر تناقضی با مقررات 

نداشته باشد، آنها را تایید می کنیم.
وی خاطرنشــان کــرده بود: 
نارضایتی اصلی زمانی اتفاق می افتد 
که خدمتی ارائه نشود یا با کیفیت بد 

ارائه شود. 
قیمــت در کنــار کیفیت و در 
دسترس بودن، در کنار هم باید مورد 
توجه قرار گیرد. باید مطمئن باشیم 
که همیشــه ارائه کیفیت مناسب به 
مردم امکان پذیر است و اگر قیمت ها 
آنقدر پایین باشــد کــه این امکان 
فراهم نشــود،  مردم بیشتر متضرر 
می شــوند. البته ما مراعات می کنیم 
که مــردم بتوانند به ســرویس های 
پایه شــان دسترسی داشته باشند، اما 
باید مدل مناسبی داشته باشیم که هم 
مردم به ســرویس مناسب با قیمت 
مناسب برسند، هم اپراتورها بتواند 

سرمایه گذاری الزم را انجام دهد.

اصالح قیمت اینترنت از سال آینده

خاندوزی با اشاره به اینکه احداث خط لوله تابش، امروز عالوه بر تامین امنیت انرژی در 
شرق، برکات دیگری نیز دارد، گفت: با اجرای این طرح روزانه از تردد هزار تانکر جلوگیری 
شــده و در با ضابطه مندشدن انتقال فرآورده ها، قاچاق سوخت نیز کاهش خواهد داشت. 
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707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال چارک شهرستان بندرلنگه1

707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال کمشک شهرستان بستک2

707224.752.000.0001.237.600.000مناقصه خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال فتوئیه شهرستان بستک3

*تبصره: تاریخ فروش از 1400/10/28 لغایت 1400/11/03 تاریخ تحویل1400/11/17 افتتاح پاکات 1400/11/18

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله ای )1400/6(

شناسه : 1258180اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

»نوبت اول«


