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قیمت سکه به ۱۰ میلیون تومان رسید
توســعه ایرانی-  
قیمت هر قطعه سکه بهار 
آزادی طــرح جدیــد در 
معامالت بــازار آزاد تهران 
امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان 
رسید. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 
در معامالت بازار آزاد تهران امروز شنبه ۱۴ تیرماه 
۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید. امروز همچنین 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر قطعه نیم سکه 
۵ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه ۲ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون 
و ۵۵۰ هزار تومان معامله اســت. همچنین قیمت 
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دالر و ۳۰ 
ســنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۰۷ هزار و ۷۰۲ 

تومان است.
    

مشکل تامین ماسک نداریم
فارس-  سرپرســت 
معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعــت معدن و 
تجارت گفت: تولید ماسک 
قابل شستشو توسط اصناف و بسیج اصناف ادامه 
دارد لذا در تامین ماســک مورد نیاز مردم مشکلی 
وجود ندارد. محمدرضا کالمی  گفــت: با توجه به 
میزان تولید ماسک در کشــور به خصوص تولید 
صنفی اصناف و بســیج اصناف که نسبت به تولید 
ماسک قابل شستشو اقدام مستمر دارند، مشکلی 
برای تامین ماسک مورد نیاز مردم نخواهیم داشت. 
وی گفت: ماسک قابل شستشو با نرخ حمایتی ۱۵۰۰ 

تومان است.
    

مدیرکل وزارت صمت خواستار شد
 اعالم قیمت جدید خودروها 

برای فصل دوم سال 
تســنیم- مدیرکل 
وزارت صمت: قیمت جدید 
خودروها برای فصل دوم 
سال باید زودتر اعالم شود.
مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعالم 
کرد: تأخیر در اعالم قیمت محصوالت شرکت های 
خودروسازی برای فصل دوم امسال، فرآیند عملیات 
شرکتها را با اختالل مواجه کرده است و تأخیر در ارائه 
قیمت می تواند روند عرضه محصوالت به بازار را تحت 
تاثیر قرار دهد. سهیل معمارباشی گفت: برای فصل 
اول سال و بر مبنای رویه حاکم، قیمت محصوالت 
اعالم شد و خودروسازان علیرغم اعالم چالشهای 
فرایند قیمت گذاری، طرحهــای فروش خود را بر 
مبنای قیمت های اعالم شده اجرایی کردند. حال 
اجرای طرح های فروش سه ماهه دوم خودروسازان 

در انتظار اعالم قیمت های جدید است. 
    

شریعتمداری: 
پرداخت تسهیالت به بازنشستگان 

۱۱ برابر شد 
توســعه ایرانی-  
وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: پرداخت 
تسهیالت به بازنشستگان 
افزایش قابل توجهــی داشــته و از ۲۰۰ میلیارد 
تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.   
»محمد شریعتمداری« اظهارداشت: تسهیالت به 
بازنشستگان از سوی این وزارتخانه، سازمان تامین 
اجتماعی و بانک رفاه ارائه شــده است.   وزیر تعاون 
درخصوص اقدامات انجام گرفته از سوی بانک رفاه 
گفت: اعتبار قرض الحسنه این بانک از ۲۰۰ میلیارد 
تومان به ۲ هــزار و ۲۳۰ میلیارد تومان با نرخ چهار 
درصد یعنی حدود ۱۱ برابر و معادل اعتبار ۱۵ سال 

گذشته بانک رسیده است.
    

فروش سهام عدالت برای 
همگان آزاد شد

توســعه ایرانی-  
سخنگوی ستاد راهبری 
آزادسازی ســهام عدالت 
گفت: افرادی که از روز ۱۵ 
خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد نسبت به انتخاب روش 
مستقیم مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده اند، 
از امروز می توانند ۳۰ درصد ارزش سهام خود را از 
طریق کارگزاری های بورســی به فروش برسانند. 
»حســین فهیمی«، سخنگوی ســتاد راهبری 
آزادسازی سهام عدالت به شفاف سازی در خصوص 
برخی از ابهامات فروش ســهام عدالت پرداخته و 
گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امســال تا ۲۹ 
خرداد نســبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت 
سهام عدالت خود اقدام کرده اند، از امروز می توانند 

وارد فرایند فروش سهم شوند. 

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 شــنبه روز عجیبی برای بــازار ارز 
ایران بود، قیمت دالر در اولین ساعات 
روز افزایشی قابل توجه را تجربه کرد و 
باالتر از ۲۰ هزار تومان ایســتاد، اما این 
آغاز راهی بود که تا پایان معامالت روز 

گذشته ادامه یافت. 
 به گزارش »توسعه ایرانی«، قیمت 
دالر دیروز ســاعت به ســاعت روندی 
افزایشــی را تجربه کرد. حاال سخنان 
پیشین همتی درباره وضعیت قاچاق 
بار دیگر در رسانه ها بازتاب یافته است. 
وی که در سخنان اخیر خود، وقتی دالر 
به کانال ۱۸ هــزار تومان عزیمت کرد، 
بارها هشدار داد که قیمت واقعی نیست 
و قیمت های واقعی پایین تر از این رقم 
است، حاال با دالر ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومانی 

در وضعیت تازه ای قرار گرفته است. 
 داستان دالر حاال به گلوگاهی سخت 
رسیده است. در بازار آزاد دالر با قیمتی 

بیش از ۲۲ هــزار تومان خرید و فروش 
می شود و قیمت نه تنها با تمهیدات به 
کار گرفته شــده کاهش نیافته، بلکه 
زنگ های خطر در بازار به صدا درآمده 

است. 
 وقتی پول ها بلوکه شد 

 بلوکه شدن پول های ایران در کره 
جنوبی آغــاز مانور جدیــد دالالن بر 
افزایش نرخ دالر بود. دالالن با اســتناد 
به اینکه کره، شــریک قدیمــی ایران 
دالرهای ایــران را نمی دهــد، تاکید 
می کردند قیمت ها روندی افزایشــی 
خواهند داشت. از ســوی دیگر همتی 
با سفر به عراق و اعالم توافق با این خبر 
درصدد برآمد مانور دالالن بر این موضوع 
را خنثی کند. داستان اما به اینجا ختم 
نشد و بررسی ها نشان می دهد به رغم 
تمامــی تالش های صــورت گرفته از 
افزایــش عرضــه ارز گرفته تــا اعالم 
همکاری عراق در نقل و انتقال و واردات 

کاالی اساسی دالر سر تسلیم ندارد.  

 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران 
و چین امــا می گوید ایــن ارزش ریال 
است که در حال ریختن است و از قبل 
نیز می شــد پیش بینی کرد که ارزش 
برابر ریال با دالر دســتخوش کاهش 

خواهد شد. 
وی معتقد اســت وعده های دولت 
مبنی بر کنترل اوضاع، ناشــی از یک 
وظیفه دولت برای کنترل اوضاع است. 
دولت باید شرایط اجتماعی و سیاسی 
کشور را کنترل کند، ولی امکانات کافی 
برای کنترل نرخ تورم را ندارد. یک طرف 
مبادالت اقتصادی کشــور درآمدهای 
دولت است. براســاس بودجه ۹۹ تمام 
منابع درآمدی دولــت از منابع حاصل 
از فروش نفت تا مالیات هــا در نهایت 
۵۰ درصد محقق می شــوند و بنابراین 
دولت امکان مقابله با کاهش ارزش پول 

ملی را ندارد.
در حال حاضر چشــم انداز تورمی 
وجود دارد و کشــور هم دچار کمبود 

منابع ارزی و ریالی اســت که طبعا به 
کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد 
و قیمت کاالها و خدمات مختلف نیز به 
تدریج افزایش خواهد یافت. با توجه به 
این شــرایط، مهمترین راهکار تدوین 

برنامه ای عملی برای مهار تورم است
 همتی چه می گوید؟

عبدالناصر همتی می گوید: به اسم 
ته لنجی، لنج ها را تا کله پــر از کاالی 
خارجِی قاچاق می کنند؛ بعد می گویند 
چرا همتی نتوانســت قیمــت دالر را 
کنترل کند؟ وقتی ایــن کارها را ادامه 
می دهید، چگونه می توانم قیمت دالر 

را کنترل کنم؟
 مــدام می گویند همتــی تقاضا را 
سرکوب کرده، کدام تقاضا را سرکوب 
کردم؟ به من می گویند اجازه بده بدون 
انتقال ارز کاال وارد کنیم؟ مگر می شود 
بــدون انتقــال ارز کاال وارد کنی؟ تو 
می خواهی از کف بــازار دالر بخری و 

قیمت ها را باال ببری!
 وی پیش تر نیز بــه موضوع قاچاق 
پرداخت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
را به اجرای دقیق قانون برای مقابله با این 
اقدامات فراخواند. حاال اما نود اقتصادی 
اظهارات رئیس ســتاد مبازره با قاچاق 
کاال و ارز را در پاســخ به سخنان صریح 

همتی منتشر کرده است. 
 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفته است: بانک مرکزی کمترین 

همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد.
علی مویدی خرم آبادی تاکید کرده 
اســت: در بحث ارز امروز چالشی به نام 
قاچاق ارز نداریم. منابع ارزی ما در حدی 
نیست که به قاچاق کالن تبدیل شود. 
شاید در حد خرد و موردی اتفاق بیافتد. 
اکنون دسترســی قاچاقچی در حدی 
نیســت که بتواند ارز ما را به یغما ببرد. 
در گذشــته اگر اتفاق افتاده، به منظور 
خرید کاال بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق 

نیست؛ به تعهدش عمل نکرده است.
بانک مرکزی نســبت بــه برخی 
دستگاه ها شاید کمتر همکاری کرده اما 
سامانه هایی که کار می کنند، می گویند 
در این مسیر نگرانی ما در بحث ارز صرفا 
قاچاق نیست. نگرانی ما این است وقتی 
ارز برای کاالیی در اختیار افراد گذاشته 
می شود، بخشی از آن برنمی گردد که 

البته پرونده ها تشکیل شده است.
به گفته وی در بخش صادرات هم که 
اخیرا رئیس جمهور دستور اکید دادند 
کســانی که صادر کردند و ارزهایشان 
برنگشته، از فعالیت منع شوند که پیرو 
این دســتور، در این مــدت حدود ۱۹ 
هزار کارت باطل و به آنهــا اخطار داده 

شده است.
صادرکنندگان مقصرند؟

 هــر چنــد در هفته هــای اخیر 
صادرکنندگانــی کــه ارزهایشــان 
را بــاز نگردانده انــد از وزارت صمت و 
همچنین بانک مرکــزی اخطارهای 
الزم را گرفته اند، اما همتی در نشستی با 
اعضای اتاق بازرگانی اذعان کرد که ۷۰ 
درصد صادرکنندگان ارزهای حاصل از 

صادرات غیر نفتی را بازگردانده اند. 
 به این ترتیب به نظر نمی رسد متهم 
ردیف اول این داستان صادرکنندگانی 
باشــند که در غیاب نفــت چرخ های 
اقتصاد کشــور را در حال چزخش نگه 

داشته اند. 
 محمــد تقی فیاضی، کارشــناس 
اقتصادی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«، 
در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت 
بازار ارز در این شــرایط روند افزایشی و 
بحرانی را طی می کند، در رابطه با راه های 
مقابله با افزایش قیمت ارز گفت: قیمت 
ارز در شرایطی می تواند کاهش یابد که 
گشایش مهمی صورت بگیرد و منابع 
و درآمدهای ارزی کشــور را دچار یک 
جهش کند. تنها در این صورت است که 

دولت می تواند مانند گذشته قیمتها را در 
تعادل نسبی نگه دارد. گرچه باید توجه 
داشت که در این وضعیت هم تکانه های 
ارزی رخ خواهد داد چنانکه در گذشته 

هم بارها مشاهده کردیم.
فیاضی در پاسخ به این پرسش که 
آیا قیمت دالر واقعی است یا خیر، افزود: 
فراموش نکنیم پیــش از تحریم ها هم 
بازار واقعی در کشور نداشتیم و دولت به 
شکل انحصاری آن را در دست داشت. به 
همین دلیل هم ما چند سال ثبات و پس 
از آن اغلب جهش های قیمتی را تجربه 
می کردیم زیرا دولت در روند عادی بازار 
اخالل می کرد و ایــن دخالت تا جایی 
ادامه می یافت که دیگــر منابع امکان 

کنترل وضعیت را نمی داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
ظرفیت ارزی کشور ادامه داد: به باور 
من درنهایت دولــت و بانک مرکزی 
می توانند تا سه چهار ماه آینده بازار را 
کنترل کنند ولی چشم انداز یکساله 
بازار ارز افزایشــی خواهــد بود. مگر 
اینکه گشایشــی در منابــع و درآمد 

ارزی کشور حاصل شود.

به رغم وعده های کنترل اوضاع دولتی ها، دالر دیروز به مرز 22 هزار تومان رسید

ریزش ارزش ریال تا کجا ادامه دارد؟
 محمدتقی فیاضی، 

کارشناس اقتصادی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

قیمت ارز در شرایطی 
می تواند کاهش یابد که 
گشایش مهمی صورت 

بگیرد و منابع و درآمدهای 
ارزی کشور را دچار یک 
جهش کند. تنها در این 
صورت است که دولت 
می تواند مانند گذشته 

قیمتها را در تعادل نسبی 
نگه دارد

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه 
این بانک باید مستقل باشد، گفت: معتقدم رئیس 
کل بانک مرکزی حتی نباید در جلسات هیئت 
دولت هم حضور داشته باشد. ولی اهلل سیف رئیس 
کل ســابق بانک مرکزی در گفت وگویی درباره 
سیاست های بانک مرکزی در دوره ریاست وی 
بر این نهاد اثرگذار اقتصادی، در خصوص اظهار 
نظر پُر ســر و صدا و پُر انتقاد خود درباره نرخ ارز 
در روزهای ابتدایی ریاســتش اظهار داشــت: 
در آن زمان اعتقاد من این بود کــه نباید نرخ ارز 
بیشــتر از آنچه در حال کاهش بود، کاهش یابد. 
وی می افزاید: همین باور باعث شد به رغم اینکه 
پیش بینی می کردم حساســیت هایی به وجود 
بیاید، آن جمله را عنوان کردم. من متأسف بودم 
که برخی از متخصصان هم به این حرف من انتقاد 
داشــتند در حالی که من انتظار داشتم با آن نظر 

همراهی شوند.
بانک مرکزی استقالل ندارد

رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره استقالل 
این بانک می گوید: همواره بحث استقالل بانک 
مرکزی را خیلی مطرح می کنیم اما بانک مرکزی از 
استقالل الزم برخوردار نیست و مانور عملیاتی در 
سیاست های پولی و ارزی ندارد. در جایگاهی قرار 

گرفته است که رئیس مجمع آن رئیس جمهور 
است و عالوه بر آن عضو ستاد اقتصادی دولت است. 
اینها جز سیاست های کالن کشور تلقی می شود. 
این حرف، حرف درســتی اســت که رئیس کل 
بانک مرکزی نباید مصاحبه کند و من هم خیلی 
از مصاحبه کردن طفره می رفتم اما در ایران فضا 
به گونه ای است که اگر اظهارنظر نشود، معنای آن 

این است که اصالً برنامه ای وجود ندارد.
ماجرای مخالفت فخریه کاشان با اصرار 

مرحوم هاشمی به تزریق ارز در بازار
سیف در این گفت گو به ماجرای اصرار آیت اهلل 
هاشمی به تزریق ارز در بازار اشاره و اظهار می کند: 
زمان ریاســت جمهوری مرحوم آقای هاشمی 
رفسنجانی، بنده مدیرعامل بانک صادرات بودم. 
من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که 
رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده 
بودند. تاکید کردنــد معاونان بین الملل بانک ها 
هم حضور داشته باشند. رییس کل سابق بانک 
مرکزی تاکید کرد: رئیس کل آمد و معاون ایشان 
آقای دکتر کاشــان بود. آقای رئیس کل اشــاره 
کرد که ما تصمیم گرفتیم به هر متقاضی بدون 
محدودیت تا سقف ۱۰ هزار دالر بدهیم. این باعث 
بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند 

مگر می شود؟ برای چه می خواهید این کار را انجام 
دهید. معاون ارزی بانــک مرکزی هم با مدیران 
عامل بانک هــا هم نظر بود. یــادم می آید وقتی 
رئیس کل با چنین فضایی مواجه شد گفت چند 
لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود ۲۰ 
دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج آقا )رئیس 
جمهور وقت( صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه 
قانع نمی شــوند که این کار انجام نشود. باید این 
کار انجام شود اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر 
متقاضی از ۱۰ هزار دالر به ۵ هزار دالر کاهش یابد. 
به گفته سیف، استدالل هاشمی این بود که ما به 
جامعه نشان دهیم پشتوانه ارزی کشور خوب است 
و می توانیم قیمت ها را پایین بیاوریم. وقتی هم که 
دیدند این طرح شکست خورد، آنکه مورد مؤاخذه 

قرار گرفت، فخریه کاشان بود.
موافق ارز ۴2۰۰ تومانی نبودم

ســیف افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ 
بانک مرکزی به شــدت تحت فشار 

بود، »چون مــن در عمل 
تا پایان سال ۹۶ بودم 
و بعد از آن ابتکار عمل 
دست خود دولت بود 
و مــا با سیاســت ارز 

۴,۲۰۰ تومان موافق نبودیم« به همین دلیل تا آن 
مقطع قیمت ارز از ۳,۰۰۰ تومان در شهریور ۹۲ به 
۴,۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید؛ یعنی ۶۰ درصد 
افزایش قیمت ارز در ۵ سال. تورم جمع شونده در 
این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد نرخ ارز 
چیز عجیبی نبوده است. تازه این را بگذارید در کنار 
مسائل بین المللی، محدودیت های ارزی، تبلیغات 

گسترده ترامپ علیه ایران و... .
دالر هزار تومانی افتخار نیست

رئیس کل سابق بانک مرکزی در این گفت وگو 
تصریح می کند: افتخار این نیست که دالر هزار 
تومان است یا یک عدد دیگر. مهم این است که با 
شرایط اقتصادی متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند 
رشد داشته باشد، صادرات توسعه یابد، محصول 
تولید داخل با کاالی وارداتــی رقابت کند و رفاه 

افزایش یابد.
روحانی گفت نظر رهبری آن چیزی است 

که »من« می گویم
سیف گفت: در جلســه ای که دی 
ماه ۹۵ خدمت حضرت آقا داشــتم، 
وقتی از جلسه برگشتم به آقای رئیس 
جمهور گزارش دادم. از قبل 
نگفته بودم اما وقتی از جلسه 
برگشــتم به آقای رئیس 
جمهور گزارش دادم. 
گفتم شما گاهی 

اوقات مطرح می کنید آقا خیلی نســبت به نرخ 
ارز حساس هستند اما من احساس کردم ایشان 
موافق هستند. البته در همان جا تاکید کردم که 
استنباط من از صحبت و واکنش ایشان این بود. 
آقای رئیس جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت 
کردم و نظرات ایشــان را می دانم و آن چیزی که 
من می گویم اجرا شود و من هم نظرات ایشان را 
می گویم. یعنی استنباط ایشان این بوده است. لذا 
کسی که در بانک مرکزی کار می کند همه اینها را 

کنار هم می گذارد.
ماجرای ارزپاشی سال ۹۳

او گفت:تــا تیر مــاه ۹۳ عرضــه ای در بازار 
نداشتیم؛ در سال ۹۳ بانک مرکزی یک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر به بازار تزریق کرد و تا آنجایی که 
یادم می آید برای تنظیم بازار این حجم عرضه شد. 
این عرضه ها از طریق صرافی ها بود؛ هم به صورت 
نقد و هم حواله. بانک مرکزی در سابقه خودش 
همه جور عملیاتی داشته است. دهه ۷۰ با یکی دو 
صرافی در دبی قرار می گذاشتند و می فروختند. 
یا در ســلیمانیه. اما در زمانی که من رئیس بانک 
مرکزی بودم، منشأ ارز در دبی بود. در سلیمانیه 
هم ارز تهیه می کردند اما منشأ ارزهای سلیمانیه 
دبی بود. صرافی که در دبی بود سلیمانیه را تأمین 
می کرد. اگر یادتان باشد ما آقای کّیال را داشتیم 
که از طرف بانک مرکزی ارز می فروخت و خودش 

هم در پاساژ افشار حجره داشت.

ناگفته های سیف: موافق ارز ۴2۰۰ تومانی نبودم

خبر

رئیس ســازمان تنظیم مقررات گفــت: افزایش قیمت 
تعرفه های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید 
به حالت اول برگردد. ضمن این که اگر بسته ای در این چند 
ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان 

برگردانده شود.
حســین فالح جوشــقانی به ایرنا گفت: امروز به هر دو 
اپراتور اخطار دادیم که تعرفه ها را به حالت قبل برگردانند. ما 
معموالً سعی می کنیم مشکالتی که در این بخش وجود دارد 
را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز 
می توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. 
این که رگوالتوری با چیــزی مخالفت کند و آن ها کار خالف 

قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی شود.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این کــه اگر تعرفه ها به 
حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، 
افزود: اگر وضعیت به این شــکل باقی بمانــد، حتماً مراجع 
دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای 

حل مساله ورود پیدا می کنند.
او در خصوص پیشــینه این اتفاق افــزود: مصوبه ۲۵۲ 
کمیسیون تنظیم مقررات، شــرایط اپراتور مسلط را تعیین 
کرده اســت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس 
همان تعریف جزو اپراتورهای مســلط به حساب می آیند. به 
همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه های آن ها چه عادی 

چه تشــویقی و طرح هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان 
تنظیم مقررات برســد؛ آن هم در چارچوب سقف و کفی که 

توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف شده است.
 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل 
برای تغییر قیمت بســته های خود درخواستی را به سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.
فالح جوشــقانی خاطرنشــان کرد: نامه ای که اپراتورها 
برای سازمان ارســال کردند، شــامل درخواست تغییراتی 
در ارائه ســرویس و قیمت ها بــود. این دو نامــه که ازنظر 
ادبیــات و خواســته هایی که مطرح شــده، کاماًل شــبیه 
یکدیگر بود با مخالفت ما روبه رو شــد، به ویژه که با شــیوع 

کرونا و اســتفاده بیشــتر مشــترکان از فضــای مجازی، 
 چنین اقدامی منطقی نبــود. اپراتورها خواســتار افزایش 
دو برابری قیمت ها بودند. او خاطرنشــان کرد: سازمان با این 
درخواست مخالفت و اعالم کرد که تعرفه ها باید به حالت قبل 
برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش 
قیمت به گوش ما رسید و بررســی آن را آغاز کردیم. شنیده ها 
درست بود. هم تعرفه ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته های 
پرمصرف مشــترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل 

گسترده تری در ایرانسل مشاهده شده بود.
معاون وزیــر ارتباطــات تشــریح کــرد: تعرفه هایی که 
اکنون در بــازار وجود دارد سالهاســت که توســط اپراتورها 
جاافتاده اســت. شــرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده اند 
 و نمی توان تعرفه ای که عرف بازار شــده اســت را یک شــبه

 دو برابر کرد.

مبالغ غیرقانونی بسته های اینترنت، باید به کاربران برگردانده شود


