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برگه ۵۳۲ هزار تومانی سهام 
عدالت ۲۰ میلیونی شد

توســعه ایرانی- 
ارزش برگــه ۵۳۲ هزار 
تومانی ســهام عدالت 
در پایــان معامالت روز 
شــنبه به ۲۰ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۸۹۰ تومان 
رسید و ســود ۶۶۳ هزار تومانی عاید سهامداران 
شد. در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
با راه اندازی سامانه اســتعالم و آزادسازی سهام 
عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام 
عدالت مشموالن به تفکیک شرکت های بورسی 
و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد. این سامانه 
بار دیگر در پایان معامالت هفته بِروزرسانی شده 
اســت و مشــموالن می توانند با مراجعه به این 
سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود آگاهی 
یابند. بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه 
سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان 
معامالت روز شنبه ۴ مرداد ارزش سهام عدالتشان 
به ۲۰ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۸۹۰ تومان رســیده 
است که رشــد ۳۸ برابری نسبت به ارزش اسمی 

اولیه داشته است.
    

رئیس مرکز اصناف وزارت صنعت: 
قرار نیست ماسک وارداتی به 

مردم فروخته شود
تســنیم- رئیس 
مرکز اصناف و بازرگانان 
وزارت صنعــت گفت: 
ماســک های دپوشده 
فقط بــرای تامین نیاز 
واحدهای درمانی توزیع می شود. جمشید گلپور 
با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 1۸ میلیون 
عدد ماسک دپو شده در اختیار هیأت امنای ارزی 
قرار دارد، افزود: وزارت بهداشت هنوز تصمیمی 
برای خرید این ماسک ها نگرفته و یا اجازه فروش 
آنها را نداده است. وی با تأکید بر اینکه این میزان 
ماسک دپو شده با اجازه خود وزارت بهداشت مجوز 
واردات پیدا کرده بود، گفت: البته قرار نیست این 
ماسک ها در سطح شــهر و به مردم فروخته شود 
بلکه آنها به نوعی ذخایری برای شرایط اضطراری 
آنهم برای مراکز درمانی هســتند. رئیس مرکز 
اصنــاف و بازرگانان وزارت صنعــت تأکید کرد:  
قرار نیست ماسک وارداتی به مردم فروخته شود.

    
پیشنهاد ارزی همتی به روحانی

توســعه ایرانی- 
نــک  با ئیــس کل  ر
مرکــزی طــی نامه ای 
بــه رئیس  جمهــوری 
ز  ا د  کــر د  پیشــنها
صادرکنندگانی کــه بیشــترین ارز را به چرخه 
اقتصــاد کشــور بازگردانده انــد، تقدیر شــود. 
عبدالناصــر همتــی، رئیس کل بانــک مرکزی 
طی نامه ای بــه رئیس  جمهوری، ۳۶ شــرکت 
صادرکننــده پتروشــیمی، ۲۴ شــرکت عمده 
فوالدی و معدنی و ۴۸ شــخص حقوقی از سایر 
گروه های صادرکنندگان با صادرات بیش از 1۵ 
میلیــون دالر را که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشــی 
از صادرات خود را در دو ســال گذشته به چرخه 
اقتصاد برگردانده اند معرفی و از رئیس جمهوری 
درخواســت کرد از این شــرکت ها که در جهت 
خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی 
تالش کرده اند، قدردانی شــود. شایان ذکر است 
صادرکنندگان نامبرده در ایــن نامه، طی مدت 
حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دالر ارز 

به چرخه اقتصاد کشور برگردانده اند.
    

سکه باز هم باال پرید
یرانی-  توسعه ا
هر چند بــازار جهانی 
طال تعطیل بود اما روند 
افزایش قیمت در بازار 
سکه ایران ادامه یافت 
تا رکود تازه ای در این بازار ثبت شــود.  طبق 
نرخ های اعالمی اتحادیه طــال و جواهر تهران 
دیروز قیمت سکه تمام طرح قدیم ده میلیون 
تومــان و قیمت ســکه تمام طــرح جدید ده 
میلیون و ۸۹۸ هزار تومان بود.  در بازار طالی 
امروز هر گرم طالی 1۸ عیــار، یک میلیون و 
۳۲هزار تومان قیمت دارد. نیم سکه، ۵ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان در بازار معامله می شــود، 
قیمت ربع سکه و قیمت ســکه یک گرمی نیز 
به ترتیب ۳ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان و یک 
میلیون و ۷۴۰ هزار تومان اســت.قیمت دالر 
در صرافی های بانکــی نیز برابر بــا ۲۰ هزار و 

۳۰۰تومان اعالم شد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

نیمه تیرماه امسال اعتراض مشترکان 
اپراتورها به گرانی بسته های اینترنت باال 
گرفت. بســیاری از کاربران ایرانی در 
توئیتر و صفحات شخصی شان در فضای 
مجازی نوشــتند که بهای بسته های 
اینترنتی حدود دو برابر شده است. آنها 
برای این ادعایشان مصادیقی آوردند و 
به عنوان مثال گزارش دادند که بسته 
1۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار 
تومان بوده است، از لیست بسته یکی از 
اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با 
قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده 
است. این موضوع در حالی رخ می داد که 
بنا به گزارش وزارت ارتباطات نزدیک به 
۸۰ درصد کاربران ایرانی مشتری همین 
بسته های نه چندان ارزان قیمت یک 
تا سه ماهه بودند. ســرانجام تعدد این 
گزارش ها واکنــش وزارت ارتباطات را 
برانگیخت و قبض جریمــه ۲ میلیارد 
تومانی برای همراه اول و ایرانسل ارسال 
شد. مدیران ساختمان شریعتی عالوه 
بر این تهدید کردند کــه اگر اپراتورها 
بســته های ارزان را برنگرداننــد و به 
تخلف شان ادامه دهند، تنبیهات دیگری 

برای آنها در نظر گرفته اند. بنا به گفته 
این مدیران، اپراتورهــا باید برای ادای 
توضیحــات در دادگاه تعزیرات حاضر 
شــوند؛ اما گوش هیچ یک از اپراتورها 
به این ماجرا بدهکار نشد و در واکنش 
به این ماجرا سکوت پیشه کردند. ششم 
مرداد جاری یعنی امروز موعد دادگاه 
اپراتورهاســت و البته این بار مدیران 
وزارت ارتباطات پا پس کشــیده اند و 
می گویند که به نظر نمی رســد تخلف 
اپراتورها محرز شده باشد! در این میان 
مرور قوانین نرخ گذاری اینترنت همراه 
در ایران، احتمال آن را می دهد که برگ 
برنده گرانی اینترنت به دست اپراتورها 

افتاده باشد. 
 اپراتورها: ارزان فروش 

جهان هستیم!
اپراتورهای تلفن همراه بارها و بارها 
درباره افزایش قیمت بسته های اینترنتی 
مورد اعتراض قرار گرفته اند، اما آنها از 
قانونی حرف می زنند که به نفع آنهاست 
و اینترنت همراهی که در ایران بســیار 

ارزان است.
بــر اســاس آخرین گزارشــی که 
مؤسسه Cable از نرخ اینترنت همراه 
در جهان منتشر کرده، میانگین قیمت 

جهانی اینترنت همــراه یا موبایل دیتا 
۸.۵۳ دالر به ازای دانلود یک گیگابایت 
است. در این گزارش زیمبابوه با متوسط 
قیمت ۷۵.۲۰ دالر بــه ازای دانلود هر 
یک گیگابایت داده، گران ترین اینترنت 
همراه یا موبایل دیتا را در جهان را دارد و 
هند متوسط قیمت ۰.۲۶ دالر ارزان ترین 
اینترنت همراه را به کاربرانش می فروشد. 
در این گزارش ایران با میانگین قیمت هر 
گیگابایت 1.۲۸ دالر هجدهمین کشور 
ارزان دنیا در زمینه اینترنت تلفن همراه 
اســت. با این وجود خود اپراتورها بهتر 
از هرکســی می دانند که قدرت خرید 
کاربران ایرانی با بســیاری از کاربران 
جهان قابل مقایسه نیست و اگر زیر بار 
نرخ های پایین نروند، بخش بزرگی از 
بازار خود را از دست می دهند. با این حال 
در این شرایط  که کرونا می تازد و مردم 
برای مشــاغل، آموزش بچه هایشان و 
سرگرمی بیشتر از همیشه به اینترنت 
پناه آورده اند، دو اپراتــور همراه اول و 
ایرانسل بسته های اینترنتی شان را گران 
کرده و صدای همه را درآورده اند. نکته 
مهم اینجاست که به واسطه شیوع کرونا 
بسیاری از افراد دورکاری را در دستور 
کار قــرار داده اند و گرانــی اینترنت در 

این شرایط فضای مضاعفی را به اقتصاد 
خانوار ایرانی وارد می کند. 

جهرمی: اپراتورها کاله شرعی 
درست کرده اند

محمد جــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش 
به گران فروشی اپراتورها به آنها اخطار 
داد کــه ظرف یــک مهلــت 1۰ روزه 
قیمت ها را به حالــت اول برگردانند. 
او گفت که برای ایرانســل و همراه اول 
اخطار ارســال شــده و در صورتی که 
آن ها نســبت به اخطارهــا و جبران 
خسارت کاربران شــان اقدامی نکنند، 
پرونده تخلف شــان وارد کمیته  جرایم 

خواهد شد.
وزیر دهه شــصتی کابینه روحانی 
گفت که همــراه اول و ایرانســل برای 
باالبــردن تعرفه و تغییر بســته های 
اینترنتی تبانی کرده  و برخی بســته ها 
را حذف و بســته های جدیدی اضافه 
کرده اند، بعد هم کاله شــرعی درست 
کرده اند کــه هنوز بســته های قبلی 
روی سایت اســت و تنها تغییرات در 
اپلیکیشــن های همراه اول و ایرانسل 
من و درگاه های ستاره مربع آن ها اتفاق 

افتاده است.

تخلف اپراتورها محرز نشده است
این اخطــار وزیــر اما از ســوی 
اپراتورها جدی گرفته نشــد تا اینکه 
حســین فــالح جوشــقانی، رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویــی اعالم کرد کــه اپراتورها را 
۲ میلیارد تومان جریمــه کرده اند و 
پرونده شان را به تعزیرات فرستاده اند. 
او تاکید کرد که در صورت استمرار 
تخلف دو اپراتور همراه اول و ایرانسل 
قطعا روال دیگری را در پیش خواهیم 
گرفت که شامل تعلیق، کاهش مدت 

اعتبار پروانه و ... می شود. 
جریمه ۲ میلیــارد تومانی و این 
دســت اخطارها و تهدیدهــا باز هم 
روی اپراتورهــای متخلــف تاثیری 
نگذاشــت و همچنان تا یکشــنبه ۵ 
مرداد بســته های اینترنتی به حالت 

قبل برنگشت. 
جــواد احمــدی خضربیگــی، 
مدیرکل نظارت بر خدمات ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان ســازمان رگالتوری 
درباره ایــن موضوع دیروز بــه ایرنا 
گفت که روز ششم مرداد جلسه احراز 
تخلف ایرانسل و همراه اول در سازمان 
تعزیرات حکومتی برگزار می شود تا 
مشخص شــود که اپراتورها مرتکب 
تخلف شــده اند یا نه. او البته گفت که 
به نظر نمی رسد هنوز تخلف اپراتورها 

احراز شده باشد.
چرا قانون پشتیبان 

اپراتورهاست؟
با وجود وعــده و وعیدهای مکرر 
مدیران وزارت ارتباطــات و تهدید و 
ارعاب هایشان علیه اپراتورها، ماجرا 
چیز دیگری است. اپراتورهای تلفن 
همــراه بارها در واکنش بــه افزایش 
قیمت بســته های اینترنتی گفته اند 
که این بسته ها را به صورت تشویقی 
برای مشترکان شان طراحی کرده اند 
و نرخ این بسته ها بسیار کمتر از رقمی 
است که قانون برای آنها تعیین کرده 
است. آنها می گویند که ایران یکی از 
ارزان ترین کشورهای جهان در زمینه 
قیمت اینترنت همراه است و فعالیت 
با این نرخ ها برایشان چندان به صرفه 

نیست.
امــا اپراتورها دربــاره چه چیزی 
صحبــت می کنند و قیمــت قانونی 
اینترنــت همــراه چقدر اســت؟ بر 
اســاس مصوبات رگوالتوری، سقف 
قیمت هر گیگابایت بیــن ۴۰ تا ۶۰ 
هزار تومــان برای ســیم کارت های 
دائمی و اعتباری است! اگر بخواهیم 
قیمت های قانونی اینترنت همراه در 

ایران را به صورت دقیق تر بگوییم، باید 
گفت که بهای هر گیگابایت اینترنت 
بــرای ســیم کارت های اعتبــاری 
۴1 هــزار ۹۴۳ تومان اســت و برای 
ســیم کارت های اعتباری ۶۲ هزار و 

۹1۴ تومان است.
بنابراین اپراتورها در بســته های 
تشویقی خود قیمت را بسیار کمتر از 
نرخ قانونی گرفته اند و به همین دلیل 
در مواجهه با اعتراض مردم به افزایش 
قیمت بسته های اینترنتی گاه و بیگاه 

این مصوبه را دستاویز قرار می دهند.
البته آذری جهرمی هــم از این 
موضوع بی اطالع نیســت و در گفت 
و گو با رادیو توضیح داده اســت که 
اپراتورها بند دیگری از قانون را دور 
زده اند. بنــا به گفتــه او آنها مصوبه 
۲۶۶ رگوالتوری را رعایت نکرده اند 
که بــر اســاس آن اپراتورهایی که 
سهم غالب بازار را در اختیار دارند در 
صورت دامپینــگ موظفند ظرف تا 
سه سال برای تغییر تعرفه های عادی 
و تشــویقی سرویس هایشان تایید 
رگوالتوری را دریافت کنند و با توجه 
به اینکه افزایش قیمت بســته های 
اینترنتی بدون تاییــد رگوالتوری 
انجام شــده، این افزایش قیمت ها 
برخالف مقــررات بــوده و تمامی 

قیمت ها باید به قبل برگردد.
البته معلوم نیســت ایــن ادعای 
وزارت ارتباطات تــا چه حد به نتیجه 
برسد، چرا که دامپینگ بهای اینترنت 
در سال ۹۵ اتفاق افتاده است و زمانی 
کــه اپراتورهای تلفن ثابــت نرخ هر 
گیگابایت اینترنت را سه هزار تومان 
دریافت می کردنــد، اپراتورها بهای 
هر گیگابایــت اینترنت را بــه هزار و 
۷۰۰ تومان کاهش دادنــد و با ایجاد 
دامپینگ در بــازار موجب شــدند 
که تا ســه ســال برای تغییر قیمت و 
شرایط بسته های اینترنتی تابع نظر 
رگوالتوری شوند. حاال بستگی دارد 
که دامپینگ دقیقا در چه تاریخی رخ 
داده و آیا آنها سه سال قانونی را پشت 

سر گذاشته اند یا خیر؟ 

چرا همراه اول و ایرانسل به جرایم و تهدیدهای گرانفروشی وقعی نمی نهند؟

برگ برنده قانون در دست اپراتورها
نکته مهم اینجاست که 
به واسطه شیوع کرونا 

بسیاری از افراد دورکاری را 
در دستور کار قرار داده اند 

و گرانی اینترنت در این 
شرایط فضای مضاعفی را به 

اقتصاد خانوار ایرانی وارد 
می کند

نرخ تورم ساالنه تیر ماه 1۳۹۹ برای خانوارهای کشور به 
۲۶,۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 1.۴ واحد درصد 

کاهش یافت.
با این حال گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد که 
نرخ تورم ماهانه نســبت به خرداد ماه ۴,۴ درصد افزایش 

یافته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل است که تناســب بیشتری با 

واقعیت و آنچه در بازار رخ می دهد، دارد.
نرخ تورم ماهانه تیر 1۳۹۹ به ۶,۴ درصد رســیده که 
در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، ۴.۴ واحد درصد 

افزایش داشته است.
تورم ماهانه کل کشور برای گروه های عمده خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات و کاالهای غیر خوراکی و خدمات 

به ترتیب ۶.۷ درصد و ۶.۳ درصد بود.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶,۵ درصد بوده 
که نسبت به ماه قبل، ۴.۵ واحد درصد افزایش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی ۵.۹ درصد 

بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش یافت.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمــده خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان )مرغ ماشینی( 1۳ درصد، 
گروه شــیر، پنیر و تخم  مرغ )تخم  مرغ( 11 درصد، و گروه 
نان و غالت )ماکارونی و انواع برنــج خارجی( ۷,۳ درصد 
اســت. هیچ یک از اقالم خوراکی روند کاهشی نسبت به 

ماه قبل نداشتند.
در گروه عمده کاالهای غیــر خوراکی و خدمات، گروه 
حمل و نقل )قیمــت انواع خودرو و الســتیک خودرو( ۷ 
درصد، گروه تفریح و فرهنگ )قطعات کامپیوتر، دوچرخه 

بچه  گانه، لپ تاپ( ۷ درصد و گروه مســکن و آب، برق گاز 
)اجاره( ۶,۹ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.
 تغییرات نقطه به نقطه تیرماه 99 

نسبت به تیرماه 98
در بخش خوراکی ها بیشترین افزایش مربوط به گروه 
نان و غالت یعنــی ماکارانی و انواع برنــج خارجی ۳۶,۵ 
درصد، گروه شیر پنیر و تخم مرغ ۳۰ درصد، و گروه نوشابه 

کاکائو و آب میوه ۳۶,1 درصد گران شده است.
در بخش غیرخوراکی ها بیشترین افزایش قیمت برای 
حمل و نقل یعنی انواع خودرو و الستیک با ۵۵,۹ درصد و 

گروه کفش و پوشاک ۳1 درصد است.

سبد خوراکی مردم در تیر نسبت به خرداد 6.7 درصد گران تر شد

خبر

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی گفت: مالک یک هزار واحد مسکونی 
خالی که پیشــتر اعالم شــده بود، یک بانک 

خصوصی-دولتی است.
محمود محمودزاده درباره اقدامات وزارت 
راه و شهرســازی برای مدیریت بازار مسکن به 
مهر گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی 
صورت گرفته و توانسته ایم این بخش را با این 

فعالیت ها، بار دیگر احیا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام 
ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید 

مســکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 
حذف می شود؟، اظهار داشت: این دو تسهیالت 
به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام 
آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر 
فردی این تسهیالت را دریافت کند، می تواند 
همچنان از صندوق پس انداز مســکن یکم نیز 
تسهیالت خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت 
یک ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و 
ســپس به بانک بازگردانده می شود؛ بنابراین 

متقاضی از شــمول خانه اولی بــودن، خارج 
نمی شود؛ درنتیجه می تواند تسهیالت خرید یا 
ساخت مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم را 

هم دریافت کند.
وی در خصــوص اینکه کدام دســتگاه 
اجرایی اســت که هزار واحد مسکونی خالی 
احتکار کرده است، گفت: برخی از همکاران 
ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد 
شــده بود؛ مجموعه ای که هزار واحد خالی 
دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک های 

شبه دولتی است.

محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی 
طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای 
خالی را آغاز کنیم؛ منظــور همکاران ما که در 
مصاحبه خود یــک نهاد را مالک هــزار واحد 
عنوان کرده بودند، بانک ها بوده اند و منظور از 

نهاد، مجموعه های غیر دولتی هستند.
وی بــا رد این شــائبه که برخی رســانه ها 
گمانه هایی مبنی بــر اختصاص این واحدهای 
خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، 
گفت: یک بانــک خصوصی-دولتی مالک این 

واحدها هستند.

معاون وزیر راه و شهرســازی یادآور شد: بر 
اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از 
هفته آینده ارسال می کنیم، از آنها می خواهیم 
تا اطالعات مربوط به مالکیــت این واحدها را 
ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار 
شده، یا خودشان در آن مستقر شده اند یا به بازار 

اجاره عرضه شده است.

معاون وزیر راه خبر داد

مالک  هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است


