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خبر اقتصادی

مدیرعامل توانیر:
در حال مذاکره با ترکیه برای صادرات 

برق هستیم
ایسنا- مدیرعامل توانیر 
اظهار کرد: مذاکرات اولیه 
برای صادرات برق به ترکیه 
صورت گرفته است و اکنون 
منتظر موضوعات تکمیلی 

هســتیم تا با خود دولت و یا بخش غیردولتی این کار را 
انجام دهیم.

آرش کردی در خصــوص آخرین وضعیت صادرات 
برق به ترکیه تصریح کرد: ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات پتانسیل 
تبادل برق با ترکیه وجود دارد ترک ها نیز در این زمینه 
سرمایه  گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام شده و 

اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم.
وی با بیان این که برای تعیین نــرخ اکنون در حال 
مذاکره هستیم و این مساله تابع بازار برق ترکیه است، 
گفت: زمینــه ارتباطی با کشــورهای خلیــج فارس، 
کشورهای شمالی و بحث  افزایش صادرات به پاکستان 
نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که 
به دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمی توان 

اظهارنظر قطعی را اعالم کرد.
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: نکته اساسی این است که 
ما با محدودیت مصرف مواجه هستیم اما با این حال نسبت 
به قراردادهایی که برای صادرات منعقد کرده ایم از نظر 
حقوقی و بین المللی پایبند خواهیم بود ولی ارجحیت 

تامین نیازهای داخل است.
    

افزایش اندک قیمت تخم مرغ
ایلنا- رئیــس هیئت 
مدیــره اتحادیــه مــرغ 
تخمگذار اســتان تهران 
خاطرنشان کرد: در گذشته 
تولیدکنندگان رنگ دانه 

استفاده می کردند اما از آنجایی که نرخ رنگ دانه از 15۰ تا 
2۰۰ هزار تومان به یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان رسیده 
است از این رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید 

این ماده را از فرآیند تولید حذف کردند
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایلنا، از افزایش هزار تومانی 
نرخ تخم مرغ درب مرغداری ها خبر داد و افزود: قیمت 
یک کیلو تخم مرغ از کیلویی 3۶ هزار تومان به کیلویی 

37 هزار تومان رسیده است.
به گفتــه وی؛ افزایش هزار تومانــی تخم مرغ درب  
مرغداری ها حداقل قیمــت آن را در واحدهای صنفی 

حدود 2 تا 3 هزار تومان افزایش می دهد.
این فعــال اقتصادی میزان تولیــد روزانه تخم مرغ 
را حــدود 2 هــزار 3۰۰ تن دانســت و افــزود: اگر هر 
کیلو تخم مرغ کیلویی 38 هزار تومان محاســبه شود 
تولیدکنندگان کیلویی 1۰ هزار تومان ضرر می کنند 
و نرخ منطقی تخم مرغ بدون احتساب سود 1۰ درصد 
باید کیلویی ۴3 تا ۴5 هزار تومان درب مرغداری ها شود.

    
نامه ارزی رئیس کل بانک مرکزی 

به وزیر نفت
رئیس کل بانک مرکزی 
طی نامــه ای از وزیر نفت 
برای تأمیــن ارز مورد نیاز 

کشور قدردانی کرد.
 علی صالح آبــادی در 

نامه ای از جواد اوجی، وزیر نفت و مجموعه تالش های 
وزارت نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشــور و بازگشت 
مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیاز های ارزی و 

افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرد.
رئیــس کل بانک مرکــزی در این نامــه از افزایش 
قابل توجه بازگشــت ارز حاصل از صادرات نســبت به 
پارسال در نتیجه تالش شرکت های زیرمجموعه وزارت 

نفت خبر داده است.
 پیش از این علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از 
رکوردشکنی صادرات نفت ایران در ماه گذشته طی چند 

سال اخیر خبر داده بود.
    

افزایش احتمال کاهش قیمت برنج
نالیــن- هــر  خبرآ
چند برنجــکاران در برابر 
قیمت پیشنهادی دولت 
برای خرید برنج مقاومت 
می کنند، اما نشانه ها حاکی 

از افزایش احتمال کاهش قیمت برنج است. 
دبیرکل ســابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم با 
بیان اینکه انتظار کاهش قیمت برنج باز هم وجود دارد، 
گفته اســت: وجود بعضی از فاکتورهای مثبت در بازار 

نشان دهنده آن است که قیمت برنج کمتر خواهد شد.
به گفته قاسمعلی حســنی، اکنون انبارها مملو از 
برنج و تولید هم بیشتر شده است. این عوامل در کنار هم 
می تواند منجر به کاهش قیمت برنج شود. همچنین مردم 
هم دیگر کشش خرید برنج گران قیمت مانند پارسال را 
ندارند به همین منظور انتظار دارند برنج با قیمتی مناسب 

به دستشان برسد.

بازار سرمایه دیروز شــاهد یکی از 
عجیب ترین اتفاقاتی بود که تا ساعت ها 
فضای خبری ایران را تحت تاثیر قرار داد. 
در اولین ســاعات روز خبری رسمی در 
خصوص استعفای مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار بر خروجی 
رسانه ها ظاهر شد . انتشار خبر پذیرش 
استعفای عشقی در خبرگزاری رسمی 
ایران، ایرنا نیز ســبب شــد بسیاری از 

رسانه ها نسبت به بازنشر آن اقدام کنند.
هادی ســلیمی زاده، مدیــر روابط 
عمومی سازمان بورس در گفتگو با ایرنا 
در ســاعت 1۰ و 18 دقیقه دیروز اعالم 
کرد: رئیس ســازمان بورس  به صورت 
کتبی استعفای خود را ارائه داده است که 
این موضوع در جلسه شورای عالی بورس 

بررسی می شود.
به گفته وی؛ مواردی از جمله مخالفت 
با برخی پیشــنهادهای سازمان بورس 
برای گنجاندن در الیحه بودجه ســال 
آینده مبنی بر حمایــت از بازار از جمله 

دالیل این استعفا اعالم شده است.  
 خبرگزاری مهر نیز اعالم کرد که در 
تماس با روابط عمومی سازمان بورس 
تاییدیه استعفای عشــقی را دریافت 
کرده است و سپس خبری در خصوص 
انتخاب محمد رضوانی فر به عنوان رئیس 
بورس منتشر شد. برخی در حال تحلیل 
این نکته بودند کــه یک دانش آموخته 
دانشــگاه امام صادق جای خــود را به 
دانش آموخته دیگر این دانشــگاه داد 
که ناگهان ورق برگشــت و مدیر روابط 
عمومی بــورس در توئیتی در شــبکه 
فیلتر شده توئیتر اعالم کرد که اعضای 
شورای عالی بورس با این استعفا موافقت 

نکرده اند و عشــقی همچنــان رئیس 
سازمان بورس باقی مانده است. ماجرا 
از این قرار بود که طبق اخبار رســیده، 
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با این اســتعفا موافقت کــرده بود. وی 
بعد از این تایید و تکذیب نیز توضیحی 
درباره دالیل اطالع رسانی ضد و نقیض 

و پراکنده نداد. 
 در ایــن فضا، بســیاری تعجب زده 
درصدد کشف اصل داستان بودند اما به 
نظر می رسد دولت سیزدهم، بدون هیچ 
واکنش جدی به این ماجرا، فعالیت خود 
را از سر گرفته و حتی خبرگزاری رسمی 
دولت، ایرنا، نیز نیازی بابت عذرخواهی 
به دلیل انتشار خبر اشتباه ندیده است.  

 این اولین باری نیست که خبرگزاری 
رسمی ایران خبری بدون پشتوانه منتشر 
می کند. در جریان معرفی زاهدی وفا، به 
عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ایرنا و خبرگزاری های همسو 
با آن اعالم کردند که زاهدی وفا رای آورده  
و به عنوان وزیــر در حال ترک مجلس 
شورای اسالمی اســت اما لحظاتی بعد 
نتیجه شمارش آرا نشــان داد وی رای 
الزم برای تصدی پست وزارت را کسب 

نکرده است. 
 به نظر می رســد آشــفتگی دولت 
ســیزدهم در سیاســتگذاری، فضای 
خبری را نیز تحت تاثیر قرار داده و اعتماد 
به رسانه ای همســوی دولت را بیش از 

پیش کاهش داده است. 

بورس در چه وضعیتی است؟
در پی تداوم بحــران بورس و ریزش 
شــدید بازار که به اعتراض اهالی بازار 
سرمایه منجر شــده، در اوایل آبان ماه 
1۰ فرمان برای نجات بورس ابالغ شد؛ 

بسته ای که در بازه تقریبا یک ماه گذشته 
نتوانســت نقش حمایتی برای بهبود 
شرایط بازار سرمایه و تغییر روند ریزشی 

آن داشته باشد.
در بسته 1۰ بندی حمایت فوری از 
بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن 
اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده 
تا واریزشــدن منابع جهت حمایت از 
 سهام شرکت های تولیدی بزرگ کشور 

دیده می شد.
اما فعاالن بازار ســرمایه معتقدند 
هیچ یــک از برنامه هــای حمایتــی 
عنوان شده، تاکنون نتوانسته بازار را به 
مسیری متعادل و مثبت هدایت کند و 
معامله گران بازار شیشــه ای را سر ذوق 
بیاورد. پیش از این بسته دیگری تحت 
عنوان 1۰ فرمان رئیســی در زمستان 

سال گذشته منتشر شد.
در واقع تصویــب و ابــالغ 1۰ بند 
حمایتی از بازار ســرمایه در بهمن ماه 
1۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در 

حمایت از بازار بورس بــود که به آن ها 
نیز جامه عمل پوشانده نشد. این گونه، 
تاکنون سهامداران با ســردی از کنار 
بسته های حمایتی دولت عبور کرده اند.

بسیاری از کارشناســان معتقدند 
نه تنها بحران بازار سهام برطرف نشده، 
بلکه تعمیق بحران خطــرات بزرگی را 
پیش روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران 
قرار داده است. در واقع به نظر می رسد 
درگیری نزدیک بــه 5۰ میلیون نفر با 
بازار ســرمایه و توزیع ســهام عدالت و 
سپس گرفتار شدن بورس در وضعیتی 
بحرانی که زمینه های آب رفتن سرمایه 
مردم را فراهم کرد، همگی حساسیت 
بازار ســرمایه را بیش از پیش افزایش 

داده است.
این در شــرایطی اســت که اواسط 
شهریورماه امســال، رئیس جمهور از 
اهتمام جدی دولت بــرای حفاظت از 
منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه 
خبر داد و بر ضرورت شــفافیت و ثبات 

مقررات در این بازار تاکید کرد.
ابراهیم رئیســی در جلســه ستاد 

هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وزارت 
اقتصاد و سایر دســتگاه های مسوول 
در حوزه بازار ســرمایه باید به گونه ای 
عمل کنند که این بازار برای فعاالن آن 

پیش بینی پذیر و باثبات باشد.
بررسی عملکرد بازار سرمایه از نیمه 
مرداد سال گذشته نشــان می دهد در 
حالی که در نیمه مرداد 1۴۰۰ شاخص 
کل بورس روی رقم یک میلیون و ۴۰7 
هزار و 758 واحد ایستاده بود، حاال این 
عدد پس از گذشت بیش از 15 ماه، تقریبا 
در همان عدد و حدود یک میلیون و ۴۰۹ 

هزار و 17۴ واحد است.

بورس به کدام سو می رود؟
در این فضا، بورس روزی خاکستری 
را تجربه کرد. در حالی که شدت باالی 
آالینده ها در هوای تهران ســبب شده 
است که مدارس ابتدایی تعطیل شوند، 
به نظر می رسد شــدت باالی ابهام نیز 
سیاســت های اقتصادی کشــور را در 
یکی از سخت ترین مقاطع تاریخ ایران 

تحت الشعاع خود قرار داده است. 

 بورس تهران هر چند دیروز رشــد 
کم رمقی را تجربه کــرد اما در نهایت به 
عقیده معامله گران، با وضعیتی نامساعد 
روبروســت زیرا تا زمانی کــه اقتصاد 
دستوری در ایران عرض اندام می کند 
بورس امکان نجات نخواهد داشــت و 
تحت تاثیر فرمان هــا و بگیر وببندها و 

بحران های جدی، باقی خواهد ماند. 
 بورس ایران بیش از دو ســال و سه 
ماه است که در موقعیت نامتعارف قرار 
دارد. از سال 13۹۹ تاکنون، یعنی از آغاز 
بحران تا امروز ســازمان بورس با تغییر 
مکرر رئیس روبرو شده است. سیامک 
قاسمی، کارشناس اقتصادی، در توئیتر 
به این موضوع اشاره کرده و پیش از آنکه 
خبر ابقای رئیس سازمان بورس منتشر 
شود، نوشت: »این ها فکر می کنند مشکل 
بورس، رئیس سازمان است. درکشان 
از اقتصاد همین قدر اســت«؛ اما عدم 
تغییر رئیس در یک سناریوی پیچیده 
و عجیب نشان داد ماجرا مبهم تر از آن 
است که بتوان به سادگی پشت پرده آن 

را تحلیل کرد.

اتفاقی پرابهام در روز خاکستری بازار سرمایه 

 رئیس بورس استعفا داد و ماند!
باران زرین قلم

در فضای استعفا و ابقای 
رئیس؛ بورس روزی 

خاکستری را تجربه کرد. 
در حالی که شدت باالی 

آالینده ها در هوای تهران 
سبب شده است که مدارس 

ابتدایی تعطیل شوند، به 
نظر می رسد شدت باالی 

ابهام نیز سیاست های 
اقتصادی کشور را در یکی 

از سخت ترین مقاطع تاریخ 
ایران تحت الشعاع خود 

قرار داده است

جریان داللی خودرو آرام نگرفتــه و همچنان به دنبال 
منافذ جدید سودجویی در بازار خودرو است. این جریان با 
دو راهبرد در برابر فروش خودرو در بورس کاال سنگ اندازی 

می کند.
به گزارش تابناک،  این جریان با هــر ترفندی با دنبال 
کسب سود یک شبه است. آنها کارت ملی و کارت خودروی 
صاحبان شــرایط را اجاره می کنند یا مبلغ خرید خودرو را 
به صورت شــراکتی تامین می کنند تا این سود بادآورده از 

دست نرود.
بازار قرعه کشــی برای دالل ها همچنان جذاب است و 

بالعکس عرضه تعداد محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی 
در بورس کاال دست آنها را از یک سود 22۶ میلیاردی کوتاه 
کرده است. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می  سازد که 
چرا عده ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار 
در بورس کاال مخالفت می کنند و چرا پیش از این نیز مافیای 
دالل های بازار خودرو بارها مانع اجرای تمام و کمال عرضه 

خودروهای پرتیراژ در بورس کاال شده اند.

قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، 
بهانه ای برای سودجویی

الزام خودروسازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح 
قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، در عمل بهانه ای 
برای سودجویان و دالل ها شده است. احتمال زیاد طراحان 
این ایده به دنبال اعطای مشــوق به صاحبان خودروهای 
فرسوده برای تعویض خودروی شــان بوده اند. اما در عمل 
بعید به نظر می رسد شهروندی حدود ۹۰۰ میلیون تومان 
پول پس انداز داشــته باشــد اما تا کنون موفق به تعویض 
خودروی فرســوده خود نشده باشــد. این طرح در میدان 

اجرا باعث گردید در درجه بازاری برای معامله خودروهای 
فرسوده ایجاد شود تا دالل ها شانس خود را امتحان کنند و 
در مرتبه دوم، بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده که 
ثروتمند هستند و ســال ها خودروی آنها گوشه پارکینگ 
خانه یا ویالی شــان خاک می خورده است، اکنون شانس 
کسب ســودی چند صد میلیونی پیدا کرده اند! اما تمامی 
اینها در یک نقطه اشتراک دارند: هیچ کدام از آنها مشتری 

واقعی نیستند و تنها بازار دالل ها را داغ می کنند.

طرح »حمایت از جوانی جمعیت« 
یک روش دالل پرور 

طرح »حمایت از جوانی جمعیت« نیز یک روش دالل پرور 
است. دولت اگر خواهان تشویق فرزندآوری است می تواند به 
صورت مستقیم تسهیالت تشویقی اعطا کند و نیازی نیست 
خودروسازی ها واسطه تسهیالت تشویقی به مادران دارای 
دو فرزند و بیشتر باشــند. ماموریت خودروسازان، ساخت 
خودروی با کیفیت است و ماموریت ده ها نهاد دیگر اجرای 
سیاست های جمعیتی است. اکنون با این الزام وزارت صمت، 

مادران دارای شرایط این طرح، تبدیل به منبع رانت شده اند 
و حتی کارت ملی آنها در اصطالح خرید و فروش می شود تا 
دالل ها در عرض چند ســاعت به سودی چند صد میلیونی 
دست پیدا کنند و ســهم ناچیزی هم به صاحب کارت ملی 
می رسد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت نیز آشکارا بسیاری 
از مادران شرکت کننده در این طرح، مصرف کننده واقعی 
خودرو نیستند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می خواهند 

امتیاز این طرح را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره ای تا خرید شراکتی
بنابر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح ها شاهد بروز 
پدیده خرید و فروش کارت ملی مادران حائز شرایط طرح 
جوانی جمعیت هستیم. به همین ترتیب حتی کارت ماشین 
و شــماره VIN خودروهای فرســوده نیز خرید و فروش 
می  شــود. در جریان این تحقیقات مشــخص شد برخی 
افراد دارای شــرایط به دلیل نداشتن نقدینگی الزم حدود 
8۰۰ میلیونی، شراکتی این مبلغ را تامین می کنند و سود 
حاصل از این شانس خود را نیز مشارکتی تقسیم می کنند. 
به همین ترتیب رهگیری برندگان این طرح ها این ادعا را 
تایید می کنند که تعداد قابل توجهی از آنها بالفاصله پس 
از مشخص شدن نتایج قرعه کشــی، خودروی خود را در 
وب  سایت های مجازی فروش خودرو گذاشته اند تا سودی 

به  دست بیاورند.

طرح »حمایت از جوانی جمعیت« و قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، واسطه پرور است

جریان داللی دنبال منافذ جدید سودجویی در بازار خودرو

گزارش

شورای رقابت اعالم کرد که شرکت مخابرات ایران در یک 
اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای 
حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، 
اقدام به قطــع تمامی خطوط ارتباطی شــورا و مرکز ملی 

رقابت کرده است.
اما مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 

ایران در گفت وگو با ایسنا این خبر را تکذیب کرد.
محمدرضا بیدخام تأکید کرد: تغییــر تعرفه ای که از 
ابتدای شهریور انجام داده ایم، براساس دستور العمل نحوه 
تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی مشــترکان 

تلفن ثابت است که از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ شد.
بیدخام در ادامه ســخنانش درباره شایعه اخبار قطعی 
تلفن شــورای رقابت، افزود: باید بررسی های الزم را انجام 
دهیم اما مخابرات تلفنی را قطع نکرده است و شاید در برخی 
نقاط خرابی وجود داشته و به علت این خرابی، اختالل در 

تعدادی از شماره ها به وجود آمده است.
او بعد از انجام بررســی درباره علت این موضوع به ایسنا 
اعالم کرد که براســاس مصوبه 2۰7 ابالغ توسط سازمان 

تنظیم مقررات ارتباطات، شــرکت مخابرات مکلف است 
چنانچه حد نصاب کارکرد هزینه تلفن ثابت مشــتریان از 
سقف تعیین شــده باالتر برود، به صورت سیستماتیک و 
خودکار خطوط بدهکار را ابتدا به صورت یک طرفه و بعد به 

صورت دو طرفه قطع شود.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات 
ایران افزود: چنانچه سازمان نهاد یا هر ارگانی نیاز به سقف 
باالتر داشته باشد با اعالم و درخواست، کسر بدهی افزایش 
پیدا می کند و با توجه به اعالم رســانه ای شورای رقابت در 
خصوص قطع تلفن های این شورا توسط شرکت مخابارت 
ایران، این شرکت اعالم می کند تعدادی از خطوط شورای 
رقابت با توجه به قوانین به دلیل بدهی های گذشته به صورت 
سیستماتیک قطع شده اســت که پس از بررسی موضوع 
فوق با توجه به نیاز آن شورا سقف کارکرد شماره های فوق 
افزایش پیدا کرد و در حال حاضر شــماره های فوق وصل 

هستند.
بیدخام گفت: شــرکت مخابرات ایــران اعالم می کند 
ســازمان ها و موسسات دولتی به جای اســتفاده ابزاری و 

غیر حرفه ای از رسانه ها نسبت به پرداخت بدهی های خود 
اقدام کنند و در صورت نیاز مسائل مطرح شده را از طریق 
کانال های مخابراتی دنبــال کنند؛ همچنین موضوع فوق 
هیچ ارتباطی با رای شورای رقابت درباره شرکت مخابرات 

ایران ندارد.
گفتنی است افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات 
مدت هاست که با اما و اگرهایی روبه رو شده است، اگرچه این 
موضوع تابستان امسال مورد تأیید قرار گفت و ستاد تنظیم 
بازار هم افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد اما 
هنوز اجرایی نشده و گفته شد در صورت موافقت رگوالتوری 

و ابالغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.
طبق مصوبه ذکر شــده کاربران تلفن های ثابت استان 
تهران بــرای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اســاس جدول 

جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفــن ثابت، باید ماهانه 
2۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای 
است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم 
استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط 
باید پرداخت کنند اما پس از آن شورای رقابت دستور توقف 
هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه 

دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
اما به تازگی شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه 
خود در 17 آبان ماه امسال، شــرکت مخابرات را به ارتکاب 
رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعالم کرد پیرو وصول شکایت 
برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه 5۰۹ 
شــورای رقابت در 1۰ مهر 1۴۰1، موضوع در جلسه 51۹ 
شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین 
اساس شــورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات 
ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد. شــرکت 
مخابرات هم نســبت به این اقدام شــورای رقابت واکنش 
نشان داد و اعالم کرد ابالغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه 
ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشــنهاد و موافقت کمیسیون 
تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد 
تنظیم بازار صورت گرفته اســت تا وضعیت توسعه شبکه 

مخابراتی ارتقا پیدا کند.

چرا تلفن های شورای رقابت قطع شد؟
گزارش


