
و  گوشه  از  را  دولت  حمایتی  بسته  زمزمه های  اخیرا 
کنار می شنویم. در راستا بسته های حمایتی، کارمندان 
طبق  می شوند.  طرح  این  مشمول  هم  بازنشستگان  و 
شنیده ها  دولت تصمیم گرفته بسته های حمایتی را در 
اختیار خانواده ها قرار دهد تا به نوعی از افراد کم درآمد 
حمایت کند، بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار 
مبلغی غیر قابل برداشت به صورت نقدی واریز می شود و 
سرپرست خانواده فقط می  تواند معادل آن کاال خریداری 

کند.
این روزها اقتصاد کشور در سرباالیی جاده قرار گرفته و در این 
بین اقشار کم درآمد بیشترین آسیب را دیده اند. در ماه های اخیر 
نوسان های قیمتی و تورم زیاد دولت را به فکر حمایت از اقشار کم 
درآمد انداخت. طولی نکشید که این بحث پررنگ شد و امید کمی 
بهبودی را در دل خانوارهایی که کمرشان زیر بار گرانی و تورم 
خمیده شده است روشن کرد. به نظر می رسد که کشور به روزهای 
گذشته بازگشته و قرار است دوباره کوپن ها مهمان خانه ها شود. اما 
باید منتظر ماند و دید که با توجه به تورم کنونی آیا این کوپن ها 

می تواند دردی را از افراد کم درآمد دوا کند یا خیر؟  
ابهام بسته حمایتی دولت

برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور در ابتدا طرح 
افزایش حقوق کارکنان به میان آمد اما طولی نکشید که این 
باالی  و حجم  تورم  همچون  مسائلی  ظاهرا  شد.  لغو  موضوع 
اما به فاصله کوتاهی  اثر نبود.  نقدینگی در لغو این طرح بی 
دولت اعالم کرد که در شرایط موجود بسته های حمایتی را برای 
کل آحاد جامعه در نظر دارد. از همان ابتدا تاکنون شفاف سازی 
توسط مسئوالن برای اجرای این طرح صورت نگرفت و ابهام  و 
سوال های بی شمار درمورد این بسته همچنان باقی مانده است. 
البته اینکه چه گرو ه هایی مشمول دریافت این طرح می شوند تا 
حدودی مشخص است اما بسیاری از سوال ها در این خصوص 
بدون پاسخ باقی مانده است. هنوز کسی نمی داند که این بسته 
به صورت نقدی توزیع می شود و یا غیر نقدی و یا در رابطه با 
کمک به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند این 
سوال پیش می آید که حقوق سه میلیون تومانی بر چه اساسی 
از سوی دولت تعیین شده است؟ شاید بسیاری بر این باور باشند 
که تمام افراد یارانه بگیر باید این بسته حمایتی را دریافت کنند 
اما نکته اینجاست که بسیاری از یارانه بگیران جزو پردرآمدها 
هستند و نیازی به دریافت بسته حمایتی ندارند. موضوع دیگری 
که وجود دارد این است که اگر قرار باشد این بسته در شکل 
استفاده  مورد  که  است  ممکن  کوپن های گذشته ظاهر شود 
برخی از خانوارها قرار نگیرد و اینجاست که این باور در ذهن 

ساخته می شود که مشکالت معیشتی باید از ریشه حل شود و 
راه حل های موقتی کاری را از پیش نمی برند. 

توزیع سبد حمایتی هر چه زودتر باید انجام شود
یکی از بحث های مهمی که در وضعیت کنونی وجود دارد، جدی 
گرفتن مسائلی است که در روبه رو اقتصاد کشور قرار گرفته است. 
بسته های حمایتی یکی از مهم ترین موضوع ها به شمار می رود و هر 
چه سریع تر باید مسائل مربوط به آن از سوی دولت شفاف شود 
و به اطالع مردم برسد. اوایل آبان ماه وقتی خبر توزیع بسته های 
حمایتی منتشر شد احمد رستمی، مدیر کل امور رفاهی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این خبر گفت: هنوز 
در هیات دولت درباره جزئیات توزیع سبد حمایتی تصمیم گیری 
نشده و خبر توزیع این بسته ، صحت ندارد و هنوز این طرح اجرایی 
نشده است. وی در گفته های خود به این نکته اشاره کرده بود که 
هر زمان که جزئیات بسته حمایتی در دولت مصوب شود، زمان 
و نحوه توزیع آن نیز از سوی دولت از طریق رسانه های جمعی 
اعالم خواهد شد. اما شرایط به گونه ای دیگر است و هنوز هم خبر 

دقیقی از این طرح در میان نیست و اقشار کم درآمد چشم به راه 
بسته های حمایتی نشسته اند. شاید در ابتدا این بسته را تنها برای 
دهک های 1 و 2 در نظر گرفته بودند اما انگار با شرایط پیش آمده 

در کشور دولت باید به فکر حمایت از آحاد ملت باشد.
آیا آینده سبد حمایتی همانند کوپن می شود؟ 

دهه 50 و 60 بود که کوپن وارد صحنه اقتصادی شد، بسیاری 
از افراد آن روزها و صف های طویل توزیع کوپن ها را به خاطر 
دارند. در آن زمان کاالهایی از جمله قند، شکر، روغن و ... توسط 
سخت  شرایط  در  تا  می شد  اهدا  مردم  به  کاغذی  کوپن های 
اقتصادی بتواند کمکی اندک به معیشت آن ها کند. سال ها گذشت 
و بعد از مدت ها یارانه  با مبلغ کمی در شکل و ظاهری جدید 
خود را مهمان خانه ها کرد. اما یارانه ها هم گره ای را از مشکالت 
جامعه باز نکرد و حتی می توان گفت که مشکالت جدیدی را هم 
به جامعه اضافه کرد و حاال هم که بحث سبدهای حمایتی به 
میان آمده و نظرات متفاوتی را با خود همراه کرده است. با توجه 
به تجربه کوپن قدیمی و شکست آن این ذهنیت ایجاد می شود 

که نکند آینده این طرح هم مانند کوپن با شکست همراه باشد؟ 
اما نکته ای که وجود دارد این است که حمایت ها به هر شکلی از 
سوی دولت در بین عموم مردم چندان بی تاثیر نیست و تا حدودی 
می تواند پاسخگوی نیاز افرادی باشد که در خط فقر و زیر خط فقر 
قرار گرفته اند. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این 
طرح به تنهایی نمی تواند اثربخش باشد و حسین راغفر، عضو هیات 
علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به طرح بسته های حمایتی گفته بود 
که اگر بسته های حمایتی را بخواهیم برای اقشار ضعیف جامعه در 
نظر داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهم تر اشتغال است 
که باید برای آن هم بسته های فرصت  شغلی طراحی شود، در 
حالی که تنها چیزی که در بسته های موجود وجود ندارد همین 

بحث اشتغال است. 
در حال حاضر که کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد 
و مقابل تحریم ها قرار گرفته است، امید می رود که حمایت های 
دولت در هر قالبی که باشد، بتواند بخشی از نیازهای جامعه را 

برطرف کند و کمی اوضاع را بهبود ببخشد.

اقتصادی 5

پیشنهاد بیمه مرکزی به دارندگان خودروها:

بیمه بدنه اجباری نیست اما بهتر است سرمایه بیمه خود 
را افزایش دهید

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر 
قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در 

بیمه بدنه، تاکید کرد.
بیمه مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد، با عنایت به نوسانات قیمت خودرو، 
پیشنهاد می شود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با مراجعه به نمایندگی 
های شرکت های بیمه، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز 

خسارت با مشکالتی چون اعمال ماده 10 قانون بیمه مواجه نشوند.

تغییر سقف عمومی تراکنش های شتابی و غیر شتابی در 
سامانه های غیرحضوری بانک ملت

پیرو بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین سقف جدید برای انتقال وجه از 
طریق کارت های بانکی، سقف عمومی تراکنش های شتابی و غیر شتابی 

کارت های بانکی در سامانه های غیرحضوری بانک ملت تغییر کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملت، از این پس سقف عمومی تراکنش انتقال 
وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای سامانه های خودپرداز، بانکداری اینترنتی و همراه 

بانک ملت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳0 میلیون ریال خواهد بود.

پرسش های پاییزی مشتریان بانک مسکن درباره 
تسهیالت

پرتکرارترین سوال مخاطبان بانک مسکن با مرکز ارتباط با مشتریان این 
بانک در مهرماه سال جاری مربوط به تسهیالت از محل صندوق پس انداز 

مسکن یکم بوده است.
مهر ماه امسال بازار مسکن با افت شدید تعداد معامالت روبرو شد، طوری که تعداد 
آپارتمان های فروخته شده در تهران به زیر 9 هزار واحد رسید و رتبه پایین ترین 
سطح معامالت در طول چهار سال گذشته )به استثنای ماه های نیمه تعطیل 

فروردین( در اولین ماه پاییزی امسال ثبت شد.

بانک مسکن، پایدارترین بانک در بین بانک های 
پرتراکنش

بانک مسکن  مرکزی،  بانک  پرداخت  های  نظام  اداره  گزارش  اساس  بر 
برای چهارمین ماه متوالی به عنوان پایدارترین بانک در بین بانک های 

پرتراکنش شبکه شتاب از طرف بانک مرکزی معرفی شد.
بر اساس این گزارش، بانک مسکن در شهریور ماه سال جاری با پردازش بیش از 
90 میلیون تراکنش مالی موفق در ماه،در بین بانک های متوسط و بزرگ، به عنوان 
با کیفیت ترین و پایدارترین سرویس دهی خدمات مبتنی بر کارت به مشتریان 

معرفی شد.

برگزاری جشنواره رشد با هدف حمایت از شبکه فروش 
جشنواره رشد بیمه های عمروسرمایه گذاری کوثر با هدف توسعه بیمه های 

زندگی و حمایت مضاعف از شبکه فروش برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر بیمه های زندگی بیمه کوثر؛ رشد 7/49درصدی 
وصول بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و توسعه 

فروش بیمه های زندگی ازجمله دستاوردهای برگزاری این جشنواره است.

تشریح ویژگی های طرح »همیاران مهر« بانک قرض 
الحسنه مهر ایران

فرهنگ  وگسترش  توسعه  راستای  در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 
قرض الحسنه، همسو با نیات خیرخواهانه و نوع دوستانه هموطنان، اقدام 
به تأمین مالی جمعی به منظور حمایت از نیازمندان تحت عنوان طرح 

»همیاران مهر« کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در طرح »همیاران مهر«، 
متقاضیان مبلغ مورد نظر خود را در قالب عقد صلح و به صورت بالعوض در حساب 

تعریف شده نزد این بانک واریز می کنند.

نشانه های مثبت افت زیاندهی در بانک صادرات ظاهر شد
شرکت بانک صادرات در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ١۶٣ 

ریال زیان محقق کرد.
شرکت بانک صادرات در 6 ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ١6٣ ریال 
زیان محقق کرد. وبصادر در مدت مشابه سال قبل ٣٩٢ ریال زیان برای هر سهم 
شناسایی کرده بود. علت اصلی کاهش 5٨ درصدی زیان در سال ٩٧ نسبت به سال 

قبل را می توان ناشی از رشد ١٨١ درصدی درآمدهای بانک دانست.

معاون بازاریابی و فروش سایپا منصوب شد
دكتر محمدرضا سروش طی حكمی محمدعلی قادری را به سمت معاون 

بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا منصوب كرد.
به گزارش سایپانیوز، قادری پیش از این به مدت 2 سال معاونت بازاریابی و فروش 

گروه خودروسازی سایپا را در سال های 91 تا 9۳ به عهده داشت،.  
مراسم معارفه قادری عصر امروز با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و 

جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا برگزار شد

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست گروه سرمایه 
گذاری مسکن خبر داد

اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه گران دربافت فرسوده
عشایری در جریان انعقاد تفاهم نامه میان شرکت گروه سرمایه گذاری 
مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران، 
اعالم کرد: دو هدف اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری ارتقای زندگی 

شهروندان وارتقای زیست پذیری شهری است.
 به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- ، هوشنگ عشایری با اشاره به برگزاری 
مسابقه طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز اظهار کرد: این اقدامات 

بهترین فرصت در راستای دست یابی به این دو هدف است.
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سامانه جدید اینترنت بانک مسکن در راه است
 رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن از راه اندازی سامانه جدید اینترنت بانک مسکن در آینده نزدیک خبر داد. سامانه جدید اینترنت بانک مسکن محیطی تازه با ابزارهای پیشرفته طراحی شده بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی تجربه 

کاربران )UX( برای دسترسی آسان به انواع خدمات و هماهنگی تمامی عملیات بانکی است که شکل تکامل یافته تری نسبت به اینترنت بانک فعلی فعال برای کاربران بانک مسکن دارد.

کوپن با نقش جدید کی روی صحنه می آید؟

راه کارهای حمایتی دولت از افزایش حقوق تا کاالبرگ
اخبار

مراقب باشید لوازم خانگی تقلبی نخرید!
مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی لوازم خانگی  
معمولی با بسته بندی برندهای با کیفیت و گران  قیمت در بازار، به خریداران 
توصیه کرد کاالهای مورد نیاز خود را از نمایندگی ها تهیه کنند تا از اصالت 

کاال مطمئن شوند.
مهرداد توریان - مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی - در گفت وگو با ایسنا، از وجود 
کاالهای تقلبی و غیراصل در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: افزایش نرخ ارز و 
کمبود کاال باعث شده برخی از افراد سودجو دستگاه های ایرانی با کیفیت معمولی را 

در بسته بندی برندهای معتبر داخلی یا بین المللی در بازار عرضه کنند.
وی با بیان این که خریداران، شاخصی برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن این کاالها 

ندارند، اظهار کرد: در این شرایط بهتر است که خریداران، کاالی مورد نظر خود را از 
نمایندگی  شرکت های معتبر تهیه کنند.

به گفته توریان، افزایش میزان اجاره  مغازه ها و فروشگاه های عرضه لوازم خانگی و 
رکود بازار باعث شده برخی مغازه داران برای تامین هزینه های خود به فروش کاالهای 
تقلبی و غیراصل اقدام کنند؛ بنابراین احتمال فروش این اجناس در مغازه هایی که 

پروانه کسب ندارند، بیشتر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان می توانند از طریق سامانه 1۸۸2 
از اصالت برندهای دارای نمایندگی و شناسنامه و همچنین خدمات پس از فروش 

برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.

صوت  تعرفه   افزایش  به  حالی  در  همراه  اپراتورهای 
که  کردند  اقدام  تعرفه ها  همسان سازی  راستای  در 
تعرفه  بودن  باال  معتقدند  ثابت  اینترنت  ارائه دهندگان 
صوت باعث شده هزینه  اینترنت موبایل بسیار پایین تر 
موجب  دامپ،  ایجاد  با  و  باشد  خود  واقعی  قیمت  از 
ورشکستگی شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت شده 

است.
به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت 
تعرفه اینترنت موبایل ناراضی  و معتقدند تعرفه باالی صوت در 
اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده 
و به آن ها کمک می کند که بخش دیتای موبایل را پوشش 
داده و با قیمت هایی پایین تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل 
شرکت های  از  برخی  شده  باعث  موضوع  این  کنند.  عرضه 
بازار خارج شوند و  از  و  مالی  FCP  کم کم دچار مشکالت 

درنتیجه مشترکشان را از دست بدهند.
اپراتورهای  هم چنین  و  خصوصی  بخش  دلیل  به همین 
ارائه دهنده خدمات اینترنتی و در صدر آن ها شرکت مخابرات 
ایران، از رگوالتوری درخواست اصالح تعرفه را دارد تا با کاهش 

که  سودی  حاشیه  موبایلی،  اپراتورهای  در  صوت  تعرفه ی 
معتقدند در این بخش ایجاد می شود، از بین رفته و تعرفه های 

اینترنتی در موبایل واقعی شود.
حاشیه سود اپراتورها از صوت؛ دلیل دامپینگ اینترنت

محمدباقر اثنی عشری - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
موبایل  اپراتورهای  پایین صوت در  تعرفه  به  - چندی پیش 
اعتراض کرده و گفته بود زیرا باال بودن تعرفه های صوت به 
دامپ بازار توسط اپراتورها کمک می کند و آن ها که از بازار 
صوت منبع درآمد خوبی دارند، از جای دیگر هزینه می کنند. 
اگر تعرفه  صوت موبایل واقعی و مثل اینترنت ثابت که به طور 
متناسب کم شده، کاهش پیدا کند، آن وقت تعرفه اینترنت 

موبایل هم واقعی می شود.
تلفن همراه که  اپراتورهای  بود:  اظهار کرده  وی هم چنین 
دارند، حاشیه سودشان  پایینی  اینترنت حاشیه  سود  برروی 
روی صوت خوب است و این حاشیه به آن ها کمک می کند 
که این قسمت را پوشش دهند. این موضوع باعث شده تعداد 
محدودی از شرکت های FCP کم کم دچار مشکالت مالی و 
از بازار خارج شوند و درنتیجه مشترکشان را از دست بدهند 

که این خواسته مردم، صنف و دولت نیست.
و  ارتباطات  وزیر   - جهرمی  آذری  محمدجواد  آن  از  پس 
فناوری اطالعات - درباره این درخواست سازمان نظام صنفی 
متعادل سازی  درجهت  اپراتورها  صوت  تعرفه  کاهش  برای 
تعرفه اینترنت ثابت، اظهار کرد: دررابطه با این موضوع باید 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصمیم بگیرد، نامه شان 

هم به سازمان تنظیم مقررات ارجاع شده که رسیدگی شود.
اپراتورها تعرفه های صوت را افزایش دادند!

اما چندی پس از این موضوع، نه تنها کاهش تعرفه ی صوت 
اتفاق نیفتاد، بلکه اپراتورهای موبایل آنطور که اعالم کردند، 
درراستای یکسان سازی تعرفه های خود، تعرفه مکالمات برای 
سیم کارت های  در  شبکه  برون  و  درون   تماس های  از  برخی 
خالف  اتفاقی  اگرچه  که  دادند  افزایش  را  دائمی  و  اعتباری 
قانون و خارج از تعرفه های تعیین شده در کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات نبود، اما فارغ از افزایش  تعرفه برای کاربران، 
گامی خالف خواسته ی ارائه دهندگان اینترنت ثابت و بخش 

خصوصی به شمار می رفت.
شرکت  یک  مدیرعامل   - ریاضی  حسین  باره  این  در 
اینترنتی- با بیان این که در حال حاضر اپراتورها سرویس صوت 
را با گران ترین نرخ عرضه می کنند، گفت: موبایل در ابتدا یک 
ابزار لوکس بود و بحث دیتا هم مطرح نبود، اما اکنون مردم 
مجبورند از موبایل استفاده کنند. به همین دلیل اگر اپراتوری 
که درآمد خوبی از مکالمات دارد، بخواهد پیشنهاد دیتای ارزان 
نکند، طبق  مهاجرت  دیگری  اپراتور  به  بدهد که مشترکش 

قوانین تجارتی دامپینگ انجام داده است.
بازار  یک  باید  می گویند  کارشناسان  برخی  اساس  این  بر 
اینترنتی هم بر  اپراتورها برقرار باشد؛ شرکتهای  رقابتی بین 
این عقیده اند که هیچ گاه از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
نخواستند تعرفه ای را باال ببرد، یا پایین بیاورد، اما با این که 
دیگری  بخش  و  کرده  کسب  درآمد  بخش  یک  از  اپراتوری 
را رایگان عرضه کند، مخالفند. قواعد تجارت جهانی و ایران 
را محدود  بازار رقابت  مخالف دامپینگ است، زیرا دامپینگ 
متضرر  کمیت  و  کیفیت  در  مشتری  درنتیجه  که  می کند 

می شود.
این که  بیان  با  مخابرات  صنعت  سندیکای  دبیر  هم چنین 
است،  اینترنت  سرویس  ارایه  فقط  کارشان  که  اپراتورهایی 
نمی توانند با اپراتورهای همراه رقابت کنند، اظهار کرده بود: 
همراه اول و ایرانسل با دقیقه ای 40 تا 60 تومان برای مکالمه، 
درآمد باالیی دارند و مردم هم عادت کردند که حتی اگر تلفن 
ثابت باشد، از موبایل استفاده کنند و مهم نیست چه نرخی 

اپراتور می شود و  داشته باشد. بدین ترتیب پول زیادی وارد 
محبوبیت خودش را با بسته های ارزان قیمت اینترنتی حفظ 

می کند و با هیچ اپراتوری قابل رقابت نیست.
فرامرز رستگار خاطرنشان کرده بود که بحث ما این است 
حاال که مردم پرداخت هایی را برای امور ارتباطی خود صرف 
و  اینترنت  صورت حساب  موبایل،  قبض  پرداخت  و  می کنند 
این هزینه، در آن ها  افزایش  بدون  باید  دارند،  را  ثابت  تلفن 
اپراتورهای  جابه جایی صورت بگیرد؛ زیرا درآمدی که سمت 
درآمدزایی  شود.  کمتر  باید  و  نیست  به حق  می رود،  موبایل 
از بخش صوت، هنگفت است و درنتیجه  اپراتورهای موبایل 
بسته های اینترنتی را با قیمت ارزان و زیرقیمت عرضه می کنند.

مشکل اینترنت ثابت، کیفیت سرویس است
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که دلیل 
اصلی مهاجرت کاربران از اپراتورهای ثابت به همراه، کیفیت و 
کمیت سرویس است، درباره درخواست اپراتورهای ثابت برای 
اصالح تعرفه اینترنت توضیح داد: در حال حاضر درآمد 60 تا 
70 درصد درآمد اپراتورها از دیتا و ۳0 تا 40 درصد از حوزه 
ویس است. اپراتورهای ثابت می گویند از باال بودن تعرفه ویس 
برای پایین آوردن تعرفه دیتا استفاده می کنند و می توانند بازار 
بزرگ تری را بگیرند که 70 درصد بازارشان را می سازد. اما االن 

مشکل اپراتورهای ثابت بحث تعرفه نیست.
او هم چنین خاطرنشان کرد: در گذشته شما برروی سرویس 
۳G، متوسط دو تا سه مگابیت پهنای باند سرعت داشتید و 
ADSL خانه به شما هفت تا هشت مگ سرعت می داد، اما 
و  است  متوسط 25 مگ  طور  به  موبایل  وقتی سرعت  االن 
سرعت خانه برروی همان شش مگ مانده، شما عالقه ای به 
سوییچ کردن روی اینترنت ثابت ندارید. بنابراین دلیل اصلی 
از دید ما که بررسی می کنیم، قیمت نیست بلکه کیفیت و 

کمیت سرویس است.
 حسین فالح جوشقانی - رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی- نیز با بیان این که در حال حاضر حداکثر 
درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی 
تعرفه ها خبر داد و درباره درخواست  اپراتورهای اینترنتی برای 
کرد:  اظهار  اینترنت  تعرفه  آزادسازی  و  صوت  تعرفه   اصالح 
آماده  را  مقرراتش  تعرفه هستیم،  آزادسازی  متقاضی  ما هم 
کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات 
این  از  کمی  بخش های خصوصی  اتفاقا  دارد.  قرار  ارتباطات 
موضوع می ترسند و احساس می کنند اگر در آزادسازی نظارتی 
نباشد، شرکت های بزرگ تر با تعرفه های تهاجمی مشکل ایجاد 

کنند.

اینترنت موبایل ارزان یا گران؟


