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کاهش ۹۰ درصدی فروش 
نوزادان دارای مادر معتاد 

ر  مــو ا ن  و معــا
اجتماعــی ســازمان 
بهزیستی کشور با اشاره 
به موضوع خریدوفروش 
نوزادان گفت: موضوع 

خریدوفروش نوزادان جرم است و باید به همه مردم 
اطالع رسانی شود.  حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: 
نوزادانی که شناسایی می شوند با صدور حکم قاضی 
تعیین تکلیف خواهند شــد. یعنی یا وارد خانواده 
سببی و نسبی خودشــان می شوند یا به بهزیستی 
می آیند و حتی به فرزندخواندگــی می روند. او در 
خصوص وضعیت رسیدگی به مادران باردار معتاد 
نیز گفت: قرار بود نوزادان مادران باردار معتاد بعد از 
زایمان مرخص نشود مگر اینکه به اورژانس اجتماعی 
اطالع داده شود و سپس تعیین تکلیف شوند. حتی 
خانواده ای که می خواهد کــودک را برگرداند باید 
پیگیری شــود و همکاران گزارش مددکاری تهیه 
کنند که وقتی نوزاد را دادیم شرایط همچنان مساعد 
باشد. مسعودی فرید ادامه داد: سازمان بهزیستی 
مرکز نگهداری از مادر و کودکی هم ایجاد کرده است 
که مادران باردار بی خانمان در آن نگهداری می شوند 
تا مادر در سالمت کامل باشــد. خود ان جی او های 
فعال معتقدند که از نظرشان ۹۰ درصد فروش نوزاد 

مادران باردار دارای اعتیاد کاهش پیدا کرده است.
    

بیماری های دهان و دندان 
رتبه دوم بیماری ها

ئیــس  یب ر نا
کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: 
بیماری هــای دهان 
و دنــدان در رتبه دوم 

بیماری ها در کشــور قرار دارند. بــه گزارش مهر، 
سیدمحمد پاکمهر بیان کرد: مهم ترین نیاز مناطق 
کم برخوردار و اقشــار کم برخوردار، اســتفاده از 
کمک های درمانی است چراکه بیماری های دهان 
و دندان به دلیل مشکالت تغذیه ای یا تغذیه غلط 
رخ داده است. وی افزود: بیماری های دهان و دندان 
در کشور کمترین پوشش بیمه ای را دارند و بیمه های 
مکمل نیز خیلی کم بــه آن ورود پیدا می کنند به 
همین دلیل فعالیت گروه های جهادی در این حوزه 

بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
    

اعالم سناریوی قطعی برای 
مهرماه فعال اشتباه است 

مدیــرکل دفتــر 
آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش وپرورش 
گفت: در حال حاضر اگر 
بخواهیم یک سناریو 

برای وضعیت دانش آموزان و چگونگی ارائه خدمات 
آموزشــی در مهرماه اعالم کنیم، اشتباه است. به 
گزارش ایلنا، عباس سلطانیان درباره طرح سه روز در 
هفته برای سال تحصیلی آینده و مطرح شدن طرح 
دو روز در هفته از سوی کمیسیون آموزش مجلس 
اعالم کرد: ما برای سیاست گذاری در رابطه با حضور 
یا عدم حضور دانش آموزان و شــیوه های آموزشی 
در وضعیت های قرمز یا سفید تابع تصمیمات کلی 
ستاد مبارزه با کرونا هستیم.  او خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر اگر بخواهیم یک سناریو را اعالم کنیم که 
از ابتدای سال تحصیلی چگونه رفتار خواهیم کرد 
اشتباه است، به جهت اینکه تابع شرایط هستیم، 
اما آموزش وپرورش انعطاف الزم را در برخورد با این 

شرایط قطعاً پیش بینی کرده و خواهد داشت.
    

عامالن آتش سوزی بوستان 
نهج البالغه دستگیر شدند

رئیــس پایگاه دوم 
پلیس امنیت عمومی 
پایتخت از دستگیری 
سه عامل آتش سوزی 
بوســتان نهج البالغه 

خبر داد و گفت: متهمان ۸۰۰ مترمربع از بوستان 
را به آتش کشاندند. به گزارش خبرآنالین، سرهنگ 
علی محمدی دراین باره اظهار کرد : ساعت ۷ صبح 
روز گذشته وقوع یک فقره آتش سوزی در بوستان 
نهج البالغه واقع در شمال غرب شهر تهران به مرکز 
فوریت های پلیسی اعالم و بالفاصله تیمی از مأموران 
کالنتری ۱۴۰ باغ فیض به همراه عوامل آتش نشانی 
به محل حادثه اعزام و پس از اطفای حریق به بررسی 
موضوع پرداختند. این مقــام انتظامی عنوان کرد: 
بررسی اولیه مأموران کالنتری نشان از این داشت 
که ۸۰۰ مترمربع از مراتع و فضای سبز این بوستان 
دچار حریق شــده و در ادامه به ظن عمدی بودن 
آتش سوزی به علت و شناســایی عامل یا عامالن 

آتش سوزی پرداختند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چنــد وقتی اســت کــه زود تمام 
شدن حجم های اینترنت و بسته های 
خط های تلفن همراه خبر از باال رفتن 
بی ســروصدای اینترنــت در کشــور 
می دهنــد. این باال رفتــن اما موضوع 
جدیدی نیست. شاید قیمت بسته های 
اینترنت در یکی دو سال اخیر به قیمت 
قبل باشد اما اگر کمی دقت کنیم متوجه 
می شویم که از حجم بسته کم شده اما 
قیمت همچنان همان است و این کار 
روش جدیدی برای فریب مشترکین 

به حساب می آید.
 استفاده از اینترنت 
داخلی یا خارجی؟

یکی دیگر از مواردی که باعث خشم 
کاربران در ایران شــده اســت تفاوت 
عجیب اینترنت داخلی و خارجی است. 
اگر شما از سایت هایی که خارج از کشور 
وجود دارند استفاده کنید باید چند برابر 
بیشتر حجم اســتفاده کنید که باعث 
تسریع در تمام شــدن بسته های شما 
خواهد شــد و درنهایت پول بیشتری 

پرداخت خواهید کرد. 
درحالی که افزایش قیمت اینترنت 
موج نارضایتــی را در میــان کاربران 
گسترش داده است ایسنا گزارش داده 
که معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با اشاره به ارســال اخطار به 
اپراتورهای متخلف در زمینه افزایش 
قیمت، اعالم کرده که قیمت ها »باید به 

روال قبل بازگردد«.

حسین فالح جوشقانی گفته است 
افزایش بهای اینترنت در حالی که مردم 
به دلیل شیوع ویروس کرونا وابستگی 
بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند 

»غیرمنطقی و غیرمعقول است«.
او می گوید ســازمان تنظیم با این 
موضــوع مخالفت کــرده و »برخورد 
قانونی با اپراتورهای متخلف« آغاز شده 

و قیمت ها باید به قبل بازگردد.
با این حال مشخص نیست چه زمانی 
قیمت ها کاهش خواهد یافت و آیا این 
اقدامات راه به جایی خواهد برد. از سوی 
دیگر برخی می گویند اپراتورهای ایرانی 
به دلیل گسترش اینترنت در تماس های 
مختلف، دچار کاهــش درآمد حاصل 
از تماس های مستقیم شــده اند. این 
اپراتورها ســعی دارند کاهش درآمد را 
با افزایش قیمت بســته های اینترنتی 

جبران کنند. 
همچنین ســایت زومیت گزارش 
داده است »حجم بسته های اینترنتی 
اپراتورهای موبایل در حالی کاهش یافته 
که قیمت بسته  پیشین با حجم نصف یا 
حتی کمتر، جایگزین آن شده است. در 
یک مورد دیگر نیز، کاربران می گویند 
۸۰ درصد حجم بسته به استفاده  داخلی 
اختصاص یافته و حجم بین الملل تنها 

۲۰ درصد بسته را شامل شده است.«
این در حالی است که بر اساس قوانین 
کشور سقف تعرفه خدمات داده تلفن 
همراه بــرای ســیم کارت های دائمی 
به ازای هر کیلوبایــت چهاردهم ریال 
تعیین می شود. اپراتورهای تلفن همراه 
می توانند با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه 
تعیین شده، ضمن فروش خدمات دیتا 

بر اساس کیلوبایت، بسته های مختلف 
تعرفه ای را نیز متناسب با نیاز مشترکین 
تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرایط 

پروانه خود ارائه کنند. 
داستان درگیری اپراتورها با 

وزارت ارتباطات
اما داســتان گران شــدن ناگهانی 
اینترنت چه بــود؟ اپراتورها حدود دو 
هفته پیش درخواست افزایش دو برابری 
قیمت را بــه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ارائه کردند؛ درخواست آن ها 
رد شد اما آن ها چراغ خاموش، از روزهای 
گذشــته با تغییر در حجم بسته ها، در 
عمل قیمت ها را دو برابر کردند. پس  از 
این افزایش قیمت چراغ خاموش، وزارت 
ارتباطاتی ها اعالم کردند که اپراتورها 
باید مبالغ اضافی را به حساب کاربران 
برگردانند و اگر با هم به نتیجه نرسند، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم 

ورود خواهد کرد. 
صفحه محمدجواد آذری جهرمی 
یکــی از صفحه های توییتر اســت که 

روزانه انتقادهای زیــادی در آن مطرح 
می شود و بیشــتر این انتقادها مربوط 
به اینترنت و ســرعت پایین آن است. 
حاال بعد از افزایش دو برابری اپراتورها 
سیل انتقادات بیشتر به سمت صفحه 
وزیر جوان روانه شــد. در این زمان که 
قیمت های اینترنت بــاال رفت برخی 
اپراتورهــا اقدام به حذف بســته های 
پرمخاطب و به صرفه خود نیز کردند تا 
پس از خوابیدن حاشیه ها و در یک زمان 
مناســب دوباره آن ها را با قیمتی باالتر 

ارائه دهند.
البته موضوع افزایش قیمت اینترنت 
از طرف اپراتورها و مخالفت دولت با این 
مسئله جدید نیست. حاال  کارشناسان 
می گویند ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
بیش از ۹۰ درصد اســت و بیش از ۷۴ 
میلیون نفر مشترک اینترنت هستند. 
اطالعات منتشر شده می گویند از سال 
۹۲ تا ۹۷ ضریب نفوذ اینترنت بیش از 
۱۲3 درصد رشد کرده است و در حال 
حاضر حمل ونقل و ارتباطات ۱5 درصد 
از هزینه کل خانواده را به خود اختصاص 
داده و به همین دلیل اســت که دولت 
می گوید اینترنت نباید به دلیل گرانی از 
سبد مصرف خانواده ها حذف شود. با این 
حال اینبار پشتکار اپراتورها قابل ستایش 
است؛ اپراتورهای تلفن همراه در چند 
وقت اخیر بارها اقدام به افزایش تعرفه 
کردند و پــس از آن با دســتور وزارت 
ارتباطات تعرفه هایشان را به حالت قبل 

بازگرداندند. 
در همیــن رابطــه حســین فالح 
جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
ســازمان تنظیم مقــررات که نظارت 
بر اپراتورها از وظایف اصلی اوســت به 
خبرگزاری ایرنا گفته بود: »اپراتورها در 
نامه ای درخواست یک سری تغییرات 
داشتند که در این نامه افزایش قیمت 
هم مطرح شــده بود که مــا مخالفت 
کردیم و هشدار هم دادیم که قیمت ها را 
به قبل برگردانید چراکه شرایط چندان 

مناسب نیست.«
اپراتورها موظف هستند که مصوبه 
شماره 5 جلسه ۲3۷ کمیسیون تنظیم 
مقررات را در دوره تعرفه اینترنت سیار 
رعایت کنند. به این شکل که سقف تعرفه 
به ازای هر گیگابایت مبلغ چهار هزار و 
۱۹۰ تا چهار هزار و 3۰۰ تومان اســت 
و دریافت بیش از این مبلغ تخلف است. 
تعرفه سقف قیمت ســیم کارت های 
اعتباری هم حدود 6هزار و ۲۰۰ تومان 

است. 
درنهایت اما ماجرای افزایش قیمت 

زیرپوستی اینترنت که روز جمعه اتفاق 
افتاد، روز شــنبه ۱۴ تیرماه با دستور 
قاطع وزارت ارتباطات برای برگرداندن 
قیمت ها به حالت اولیه مواجه شــد. با 
این وجود فالح جوشقانی اعالم کرد: ما 

اخطار را به اپراتورهای خاطی داده ایم.
 افزایش قیمت ها 

بدون هماهنگی تخلف است
واکنش ها به گرانی اینترنت اما اینجا 
تمام نشــد. مدیرکل دفتــر نظارت بر 
سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات 
هم گفته است افزایش قیمت بسته های 
اینترنت همراه از ســوی اپراتورها برابر 
با مقررات نیست و باید به نرخ گذشته 

برگردد.
سید محمد امامی با اشاره به افزایش 
قیمت بســته های اینترنتی از ســوی 
اپراتورها اظهار کــرد: افزایش قیمت 
بســته های اینترنت همراه از ســوی 
اپراتورهــا برابــر با مقررات نیســت و 
باید به نرخ گذشــته برگرد و این اقدام 
مطابق مصوبات ۲66 کمیسیون تنظیم 
مقررات تخلف محسوب می شود و در 
صورت سرپیچی از دستورات مبنی بر 
بازگرداندن قیمــت تعرفه ها به حالت 
قبــل، اپراتورهای متخلــف مجازات 
خواهند شد. اپراتورها موظف هستند 
اضافه دریافت از مشــترکانی که اقدام 
به خرید بسته های اینترنتی که قیمت 
آن مورد تأیید سازمان قرار نگرفته را به 
مشترکان عودت دهند و سازمان تنظیم 

مقررات پیگیر این موضوع خواهد بود.
امامی عنوان کــرد: تعرفه ترافیک 
داخلی یک دوم و تعرفه پیام رســان ها 
یک ســوم ترافیک خارجــی در نظر 
گرفته شده است. افزایش قیمت تعرفه 
بسته های اینترنتی باید در چارچوب 
قوانین سازمان تنظیم مقررات باشد و 
افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز 
و یا هر دلیلی دیگر بدون اطالع و اعالم 

سازمان تنظیم مقررات تخلف است.
به گفتــه او افزایــش قیمت تعرفه 
بسته های اینترنتی از سوی دو اپراتورها 
یکسان نبوده و تخلف آن ها متفاوت از 

یکدیگر است.
امامی ادامــه داد: در حــال حاضر 
برنامه ای برای افزایش تعرفه بسته های 
اینترنتی وجود ندارد و اپراتورها نیز در 
صورت درخواست افزایش باید موضوع 

را در کمیسیون مربوطه اعالم کنند.
 اپراتورها پشت مردم را 

خالی کردند؟
در آخر اما باید به این نکته توجه کرد 
که فارغ از افزایش قیمت های غیرقانونی 

و موجه در چنیــن روزهایی که مردم 
بیش از گذشته به اینترنت نیاز دارند و به 
واسطه کرونا مجبورند در خانه بمانند، در 
کالس های آنالین شرکت کنند یا حتی 
در ساده ترین حالت سر خود را با فیلم و 
سریال و شبکه های اجتماعی گرم کنند 
افزایش دو برابری تعرفــه اینترنت نه 

کاری انسانی و نه منصفانه است. 
اپراتورهــا بایــد بیــش از این ها 
حواسشان به مردمی باشد که از آن ها 
خرید می کنند. بر اساس گزارش های 
منتشــر شــده تعداد مشــترکین 
اپراتورهــای تلفن همراه بر اســاس 
آخرین آمار منتشــره توسط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
تا پایان سال ۱3۹۸، به بیش از ۱۱۸ 
میلیون رسیده و ضریب نفوذ را به ۱۴۲ 

درصد رسانده است.
بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم کارت 
از ۱۰۰ درصد، نشان می دهد که تعداد 
ســیم کارت های موجود، از جمعیت 
ایران بیش تر است که این موضوع اگرچه 
می تواند حاکی از چند سیم کارته بودن 
افراد باشد، اما نشان می دهد به احتمال 
زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که 

حتی یک سیم کارت هم نداشته باشد.
تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 
۱3۹5، ۸۲ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۷۸ 
بوده است. در سال ۹6، تعداد مشترکان 
به ۸۸ میلیون و 3۴۱ هزار و ۷۲3 رسید 
و ضریب نفوذ به تعداد مشــترکان در 
ســال ۱3۹۷، به ۹3 میلیون و 36 هزار 

و 5۸۴ رسید.
این آمار نشانده اقبال و توجه مردم 
به اپراتورهاســت و خالی کردن پشت 
مردمی که از آن ها حمایــت کرده اند 

کاری به دوراز انسانیت است.

به رغم هشدارهای وزارت ارتباطات، اپراتورها همچنان پشتکار نشان می دهند!

افزایشبهایاینترنت،ولوباکاهشحجمبستهها

خبر

کشته های کرونا در ایران رو به افزایش است و 
مردم هنوز این موضوع را جدی نگرفته اند. 

وزیر بهداشت گفته است موج تازه ای از بیماری 
گرفتارمان کرده و دلش نمی خواســت با چنین 

تاوان سنگینی حرف هایش جدی گرفته شوند. 
دکتر سعید نمکی با ابراز تأســف از افزایش 
موارد ابتال و مرگ ناشی از کرونا در کشور پس از 
دســتاوردهای کنترل بیماری در مرحله اول و با 
بیان اینکه بارها گفتم ممکن است در دقایق ۹۰ از 
گوشه های زمین گل بخوریم، گفت: متأسفانه عده 
زیادی حرف های ما را گوش نکردند و موج تازه ای 

از بیماری گرفتارمان کرد.
نمکی با اشــاره به پیک جدید کرونا در برخی 
استان ها گفت: این در حالی است که در مرحله اول 
بیماری توانستیم دستاورد بزرگی را خلق کنیم و 
مرگ های ناشی از این بیماری را به حدود 3۰ نفر 
برســانیم و برای تک رقمی شدن مرگ ومیر این 
بیماری برنامه ریزی کردیم و برای مهار بیماری در 
کشور امیدهای زیادی در دل ما و همکارانمان بود.

او افزود: به یاد دارید که در آن روزها تقاضاها و 
تمناهای زیادی از مردم کردیم؛ هم از مردم شریف 
و هم آن هایی که برای تسریع در برخی بازگشایی ها 
فشــار زیادی می آوردند؛ از اصناف و مشــاغل و 
هنرمندان و مراکز فرهنگی و مذهبی که همواره ما 

آن ها را به حوصله بیشتر و وقت مناسب تر توصیه 
می کردیم.

مراسم عروسی، زنجیره عزا خلق کرد
نمکی گفت: متأسفانه عده زیادی حرف های 
من و همکارانم را جدی نگرفتند و به همین دلیل 
هم اســتان های آذربایجان غربی، کردســتان، 
ایالم، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و 
بلوچستان دفعتاً گرفتار شد. او با انتقاد از برگزاری 
مراسم عروســی و عزا در شــرایط کرونا افزود: 
متأسفانه مراسم عروسی، زنجیره ای از عزا را پس 
از خود خلق کرد و مراسم عزاداری نیز زنجیره ای 
از سیاه پوشی و عزای مســتمر را برای مردم این 

سرزمین رقم زد.
خواهش می کنم ماسک بزنید

وزیر بهداشت از مردم خواهش کرده است که 
ماسک بزنند و بدون ماسک از خانه بیرون نروند. او 
گفته است کرونا یکی از خطرناک ترین و هنوز هم 
ناشناخته ترین ویروس هایی است که در عمر بشر 
پا به میدان بیماری زایی گذاشته است و هنوز هم 
آینده آن ارزیابی نشده است.  وزیر بهداشت تأکید 
کرد: ماســک می تواند باالی ۸۰ درصد با رعایت 
فاصله گذاری ما را در پیشگیری از بیماری موفق 
کند و این موضوع بسیار جدی و مهم است. البته 
می دانم که فراهم کردن ماســک با قیمت باالی 

۱5۰۰ تومان برای خانواده تنگدست میسر نیست، 
اما ماســک خانگی آموزش داده شده و می تواند 
با نازل ترین قیمت یکی از عوامل بســیار مؤثر در 
پیشگیری باشــد. نمکی با  تأکید دوباره بر لزوم 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی و خطر 
مهمانی رفتن ها و انتقال بیماری از کودکان ناقل 
بدون عالمت، به مسن ترها ازجمله پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها، گفت: این موضوع را جدی بگیرید و 

مسافرت ها را بی جهت گسترش ندهید.
وزیر بهداشت در پایان صحبت هایش گفت: 
دلم نمی خواست مردم با چنین تاوانی عرایض من 
را جدی بگیرند. روزی که تمنا و خواهش می کردم، 
شاید برای برخی ها این هشدارها زیاده گویی بود، 
اما اصالً دلم نمی خواست اثبات عرایض ما با تاوانی 
چنین سنگین و مرگ هایی چنین تلخ برای مردم 
بروز کند. امیدوارم این حرف ها را جدی بگیرند و در 
آینده نزدیک با همدلی و وفاق و رعایت پروتکل ها 

بتوانیم این مرحله سنگین را پشت سر بگذاریم.
درست ماسک بزنیم

از سوی دیگر دکتر مینو محرز، فوق تخصص 
بیماری های عفونی ب ابیان اینکه ماهیت کرونا 
ویروس تغییری نکرده، از مردم خواست درست 
ماسک بزنند. او بیان کرد: قطعاً با استفاده درست 
از ماسک روند ابتال و طبیعتاً بستری و مرگ ومیر 

کاهش خواهــد یافت. منتها گاهــی می بینیم 
که برخی افراد ماســک زده، امــا آن را زیر چانه 
قرار داده اند. درحالی که باید درســت از ماسک 
استفاده کنند؛ به طوری که تمام قسمت بینی و 
دهان را بپوشانند. او همچنین گفت: درعین حال 
در محل هــای تجمعی که افــراد مدت طوالنی 
در آنجا قرار دارند، بحــث فاصله گذاری را رعایت 
کنند. بنابراین ســرعت بیماری زایی ویروس و 
ماهیت ویروس مانند قبل اســت، امــا رفتار ما 
تغییر کرده است؛ به طوری که مردم در رستوران، 
مهمانی، عروسی و ... جمع شده و توجهی به نکات 

پیشگیرانه ندارند.
200 کشته در 24 ساعت

روز گذشته اما خبرهای شوکه کننده ای از تعداد 
فوتی های کرونا به گوش رسید.  دیروز سخنگوی 
وزارت بهداشت از شناســایی۲هزار و 63۷ بیمار 

کووید-۱۹ طی روزهای دوشنبه تا ظهر سه شنبه 
خبر داد. با احتســاب این افراد تعداد مبتالیان به 
کرونا در کشور به ۲۴5 هزار و 6۸۸ نفر رسید.  به 
گفته سیما الری در زمان ذکر شــده ۲۰۰ نفر از 
هم وطنان جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۹3۱ نفر 
رســید. الری همچنین بیان کرد: 3۲۷۰ نفر از 
بیماران مبتالبه کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الزم به ذکر اســت، اســتان های خوزستان، 
هرمزگان، بوشهر، کرمانشــاه، کردستان، ایالم، 
آذربایجان های غربی و شرقی و خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز قرار دارند و اســتان های تهران، 
اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، 
سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل در 

وضعیت هشدار به سر می برند.

مرگ بی سابقه200 نفر در یک شبانه روز

وزیر بهداشت: موج تازه ای از بیماری گرفتارمان کرد

سایت زومیت: حجم 
بسته های اینترنتی 

اپراتورهای موبایل در حالی 
کاهش یافته که قیمت بسته  
پیشین با حجم نصف یا حتی 

کمتر، جایگزین آن شده 
است. در یک مورد دیگر 

نیز، کاربران می گویند 
۸0 درصد حجم بسته به 

استفاده  داخلی اختصاص 
یافته و حجم بین الملل تنها 

20 درصد بسته را شامل 
شده است

اپراتورها حدود دو هفته 
پیش درخواست افزایش 

دو برابری قیمت را به 
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات ارائه کردند؛ 
درخواست آن ها رد شد 

اما آن ها چراغ خاموش، از 
روزهای گذشته با تغییر 

در حجم بسته ها، در عمل 
قیمت ها را دو برابر کردند
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