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هاشمیطبا:

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

بازی ادغام و تفکیک به
راه انداختند!

عمده هواپیماهای
قطری از آسمان ایران
عبور می کنند
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می
گوید :شرکت هواپیمایی قطر برای پرواز به
نقاط مختلف جهان پس از ورود به فضای
ترافیکی ایران ادامه مســیر به مقاصد خود
می دهد.
«علی عابدزاده» روز گذشته در گفت
و گــو با ایرنا ،افزود :هم اکنون فضای ایران
به نقطه تعادل در منطقه تبدیل شده و هر
زمان که مشکلی در فضای منطقه به وجود
آمده اســت ،صنعت هوانوردی جمهوری
اســامی ایران با ارائه سرویس های هوایی
مناسب در حل آن پیشقدم شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
سابقه افزایش پروازهای عبوری از آسمان
ایران اظهار داشــت :زمانی که برای امنیت
پروازهای هوایی در آسمان افغانستان ،عراق
و اوکراین مشــکالتی به وجــود آمد ایران
اجازه نــداد پروازهای عبــوری در منطقه
با وقفه مواجه شــود و هم اکنون بیشــتر
پروازهای قطری از آسمان ایران برای عبور
استفاده می کنند.
با قطع رابطه کشــورهای عربســتان،
امــارات ،بحریــن ،مصر با قطر شــرکت
هواپیمایــی قطــر ایرویــز مجبور شــد،
بسیاری از پروازهای بین المللی خود را به
کشورهای آسیایی ،اروپا و امریکا با عبور از
فضــای ایران انجام دهد و هم اکنون تعداد
پروازهای عبوری از آسمان ایران روزانه به
بیش از یک هزار و  100پرواز افزایش یافته
است.
چندروز پیش اکبر البکر مدیر اجرایی
قطر ایرویز در گفت و گو با شــبکه الجزیره
اعالم کرده بود ،هواپیمایی قطر دوســتانی
مانند ایران ،ترکیه و عمان در منطقه دارد
که پروازهایش را از آســمان این کشورها
انجام می دهد.
البکر گفته است که پس از بسته شدن
مسیر هوایی عربســتان سعودی ،امارات و
بحرین بــه روی هواپیماهای قطر ،در حال
حاضر بســیاری از پروازهای این شــرکت
هواپیمایی از آســمان ایران اســتفاده می
کنند.
وی با بیان اینکه اقدام کشورهایی که
حریم هوایی را به روی هواپیماهای قطری
بســته اند ،اقدامی غیرقانونی است ،گفت:
قطر بسیار انعطاف پذیر است و ما به شکل
بســیار موفقیت آمیز توانستیم این بحران
را کنترل کنیم تا فعالیت معمول شــرکت
هوایی قطر ایرویز ادامه یابد.

واحدهای کوچک با
پیشرفت فناوری اطالعات
تعطیل می شود

معــاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت با
تاکید بر اینکه مدیــران واحدهای صنعتی باید
خود را برای شــرایط جدید آماده کنند ،تصریح
کرد :با پیشرفت فناوری اطالعات ،در چند سال
آینده بخش قابل توجهی از واحدهای کوچک،
آژانسهای امالک ،خودرو و دفاتر فروش بلیط
تعطیل میشود.
بــه گزارش ســازمان صنایــع کوچک و
شــهرک های صنعتی ایــران« ،علی یزدانی»
در نشســتی با مدیران واحدهای تولیدی ناحیه
صنعتی «طغرود» (واقع در اســتان قم) افزود:
با شــرایط کســب و کار قدیمی نمیتوان کار
کرد ،بلکه برای رســیدن به نتیجه باید فناوری
اطالعات به عنوان یک محور اصلی دنبال شود.
وی با بیان اینکه روش کســب و کار در
سطح جهان در حال تغییر است ،ابراز امیدواری
کرد بتوانیم مجموعههای مختلف را برای برای
رسیدن به این تغییر آماده کنیم.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچک
و شــهرک هــای صنعتی ایــران ادامــه داد:
سرمایهگذاران واحدهای صنعتی برای اینکه کار
خــود را آغاز کنند ،نباید در آغاز به دنبال ایجاد
دفاتر فروش و مکانهای اداری خود باشند ،زیرا
روشها نسبت به گذشته تغییر کرده است.
وی خاطرنشان گرد :شرکت شهرکهای
صنعتــی بایــد اطالعــات الزم را در اختیــار
ســرمایهگذاران قرار دهد تا این افراد در ایجاد
واحدهای صنعتی با مشکل خاصی مواجه نباشد.
به گفته این مقام مسئول ،سازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی بــرای تامین
زیرســاختهای مختلف از جملــه فیبر نوری،
تلفن و آب رسالتهای خود را دنبال میکند.
وی تاکید کــرد :نواحی و شــهرکهای
صنعتــی در جذب نیروی مورد نیاز خود باید در
مرحله نخســت به نیروی انسانی بومی منطقه
خود مراجعه کنند.
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وزیر اســبق «صنایع و معادن» به
صراحت از الیحه تفکیک وزارت صنعت،
معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که
در ســال  ۱۳۹۰نیز مخالف ادغام وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بوده است.
سیدمصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با
ایسنا در مورد الیحه تفکیک وزارت بازرگانی
از وزارت صنعــت و معدن که از هیات دولت
به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است،
اظهار کرد :تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت
صنعت و معدن را مناسب میدانم و در زمان
ادغــام این دو وزارتخانه در ســال  ۱۳۹۰نیز
مخالف بودم.
وی با اشــاره به اینکه قــرار بود با ادغام
وزارتخانههای مختلف در راستای چابکسازی
دولت گام برداشته شــود ،گفت :قرار بر این
بود که با ادغام دستگاههای مختلف از جمله
وزارتخانهها با یکدیگر دولت چابک شــود اما

این مســئله در عمل رخ نــداد و روز به روز
شاهد سنگینتر شدن وزن دولت با کارمندان
بیشــتر و هزینههای باالتــر بودیم ،به طوری
که اگر بروید و شــرایط کنونی را با چند سال
قبل قیاس کنید متوجه خواهید شــد که چه
وظایف بیشــتری برای دولت تراشیده شده و
تا چه میزان به کارکنــان و هزینههای آنها
اضافه شده است.
وزیر اســبق صنایع و معــادن ادامه داد:
در مســئله ادغام تنها آمدنــد و دو وزیر را به
یک وزیر کاهش دادنــد ،در حالی که مفهوم
ادغام این گونه نیســت ،چراکــه نه تنها باید
میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان
هزینهها نیز کاسته شود؛ مسئلهای که هرگز
در این ماجرا رخ نداد.
هاشــمیطبا با بیان اینکــه نوعی بازی
در کشــور تحت عنوان «ادغام و تفکیک» از
سالها قبل به راه انداختهاند ،خاطرنشان کرد:

بازی ادغام و تفکیک سالهاست که در کشور
ما به راه افتاده و شــاهد هســتیم که پس از
ادغام وزارتخانهها بــا یکدیگر مجددا با طرح
مسئله تفکیک آنها روبرو میشویم.
وی افزود :برخی معتقدند که در کشــور
ژاپن وزارت صنایع بــا وزارت بازرگانی ادغام
شده است ،اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی
بــرای ژاپنیها در واقع چیزی شــبیه وزارت
صادرات است ،در حالی که در کشور ما وزارت
بازرگانــی عمده وقت خــود را صرف واردات
کرده یا مشــغول صدور مجوزهــای وارداتی
اســت .ژاپنیها چنین شرایطی را ندارند و به
جای پرداختن به مســئله واردات عمده وقت
خود را صرف صادرات میکنند.
وزیر اســبق صنایع و معادن با تاکید بر
اینکه از ابتدای امر و زمانی که مســئله ادغام
وزارت صنایــع و معادن با وزارت بازرگانی در
ســال  ۱۳۹۰مطرح شــد ،مخالف این اقدام
بــودم ،اظهار کرد :در حــال حاضر با تفکیک
آن موافقم ،چرا که مشغلههای وزارت صنایع
به حدی زیاد اســت که نمیتواند همزمان به
واردات و صادرات نیز بپردازد.
هاشمیطبا ادامه داد :وزارت بازرگانی به
طور ویژه میتواند مسائل مربوط به واردات و

گشــایش اعتبار را به منظور تامین کاالهای
اساســی مردم پیگیــری کند و بــه صورت
جداگانــه کار خود را پیش ببرد ،در حالی که
با ادغام وزارت بازرگانــی در وزارت صنایع و
معادن شــاهد این مســئله بودیــم که امور
مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشــور
سایه انداخته بود.
برویــد و از وزیر صنعت ،معدن و تجارت
هم ســوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه
میزان از وقت خود را بــه واردات و بازرگانی
کشــور و چه میزان از وقت خود را به صنعت
اختصاص داده است؟
الیحــه تفکیک ســه وزارتخانه صنعت،
معــدن و تجارت ،راه و شهرســازی و ورزش
و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشــته در
هیــات دولت به تصویب رســید و به مجلس
شــورای اسالمی ارسال شــد تا پس از اعالم
وصول در دســتور کار نمایندگان قرار گیرد.
هیــات دولت بــرای الیحه مذکــور تقاضای
دو فوریت داشــته و اگر بــه تصویب مجلس
شــورای اسالمی برســد و شــورای نگهبان
نیــز آن را تایید کند قاعدتا ســاختار کابینه
دولــت دوازدهــم دســتخوش تغییــر
خواهد شد.

جهانگیری:

طرح جامع الگوی کشت را
نهایی کنید
راه مردم :معاون اول رئیس جمهوری
تهیه طرح جامع الگوی کشــت مناسب
برای مناطق مختلف کشور را سبب کاهش
استفاده از ذخایر آبی و افزایش بهره وری
و سطح درآمد کشاورزان دانست و گفت:
وزارت جهاد کشــاورزی باید برنامه های
خود را در این زمینه با قوت پیش برده و
نهایی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول
رئیس جمهوری« ،اســحاق جهانگیری» عصر
امروز -شنبه -در سی امین جلسه شورای عالی
آب ،بحران کم آبی را یکی از اصلی ترین چالش
های پیش روی کشور خواند و اضافه کرد :باید
با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشدید
این بحران و پیامدهایش جلوگیری کرد.
وی اصالح الگــوی مصرف در همه بخش
های کشــاورزی ،صنعت و شــرب را ضروری
توصیف کرد و ادامه داد :با توجه به اینکه بخش
کشاورزی بیش از 90درصد منابع آبی کشور را
مصرف می کند تهیه طرح جامع الگوی کشت
به عنــوان کار جدی می توانــد نقش تعیین
کننده ای در کاهش استفاده از منابع و ذخایر
آبی کشور داشته باشد.
جهانگیری افزود :تهیه طرح جامع الگوی
کشت مناســب برای مناطق مختلف کشور و
ابــاغ آن همچنین می توانــد موجب افزایش
بهره وری و سطح درآمد کشاورزان کشور شود.
معاون اول رئیس جمهوری موفقیت کشور
در افزایش تولید گندم همزمان با کاهش سطح
زیر کشــت را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست
و بر تداوم برنامه های کنونی در توسعه کشت
گلخانه ای و بکارگیری روش های نوین آبیاری

برای کاهش مصرف آب تاکید کرد.
وی سرمایه گذاری دولت در مهار آب های
مرزی را یادآوری و ب ر برنامه ریزی برای توسعه
کشت متناســب با نیاز کشــور و این مناطق
تاکید کرد .به گفته وی ،دولت برای حمایت از
کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند،
تمهیدهای قانونی را فراهم خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه
با پیگیری موضوع قطع آب شهرســتان زابل،
بکارگیری همه تدابیر الزم برای رفع مشکالت
ساکنان مناطق گرمسیر کشور را خواستار شد
و گفــت :قطع آب حتی برای یک ســاعت در
مناطق گرمسیر کشور دشوار است و در صورت
بروز باید مشکالت در کوتاه ترین زمان مرتفع
شود.
وی پس از شــنیدن گــزارش مدیرعامل
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور درباره
این موضوع،بر اطالع رســانی ســریع و دقیق
درباره اقدام های انجام شده تاکید کرد و افزود:
ارایه گزارش اقدام های انجام شده به مردم می
تواند مانع سوء استفاده جریان هایی شود که با
شایعه ســازی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه
اند.
سی امین جلســه شــورای عالی آب به
ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور
وزیران نیرو ،جهاد کشاورزی ،کشور و صنعت،
معــدن و تجــارت و رئیس ســازمان حفاظت
محیط زیست برگزار شد.
ارایه گــزارش «مجموعه اقدام های انجام
شــده در مورد تغییر و اصالح الگوی کشت و
دستیابی به الگوی کشت ملی با لحاظ موضوع
آب مجازی موضوع بنــد  11مصوبات نهمین

جلسه و نیز بند  5مصوبات پانزدهمین جلسه
شورای عالی آب» دستور کار این نشست بود.
وزیــر جهاد کشــاورزی در این جلســه
درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش سطح
زیر کشــت در عین افزایش میزان محصوالت
کشــاورزیگفت :برنامه ریزی های گســترده
ای بــرای تولید محصوالتی کــه به آب فراوان
نیازمندند انجام شده است.
وی ادامــه داد :امــروز از طریق کشــت
فراسرزمینی و اجاره زمین در کشورهای دیگر
به دنبال تامین نیازهای کشور هستیم.
وزیر نیرو نیــز با تاکید بر اهمیت موضوع
اصالح الگوی کشت ،برآورد دقیق قیمت واقعی
محصــوالت با توجه به هزینــه تامین آب آنها
و برنامــه ریزی دقیق و هدایت کشــاورزان به
طرف کشت محصوالت سازگار با اقلیم مناطق
مختلف کشور را خواستار شد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت
در این نشســت گفت :توسعه کشاورزی بدون
رعایت الگوی کشت به تغییر شرایط اقلیمی و
از بین رفتن عرصه های طبیعی مانند تاالب ها
منجر می شود.
«عبــاس کشــاورز» معاون وزیــر جهاد
کشــاورزی ،در گزارشــی درباره اصالح الگوی
کشــت گفت :سیاســت های بخش مدیریت

مزرعه ،حمایت از محصوالت جایگزین ،استفاده
از فناوری های نوین ،اصالح روش های کشت،
انتقال ســبزی و صیفی به گلخانه ،حمایت از
صادرات محصوالت با تقاضای آب کمتر ،توسعه
آبیاری میکرو و تکیه بر استفاده از آب سبز در
کشاورزی باعث شده است بهره وری به میزان
 6درصد تولیدات برســد و اگر این روند ادامه
یابد در برنامه ششــم بحران آب مدیریت می
شود.
همچنین «داود پرهیزگار» رئیس سازمان
هواشناسی کشور ،در گزارشی به مقایسه میزان
دمای هوا و بارش های امســال با ســال های
گذشــته پرداخت و گفت :بر اســاس نمودارها
میــزان بارش هــا در کل کشــور نرمال تلقی
می شــود اما با توجه به آثار گرمایش زمین و
پدیده تغییر اقلیمی دمای هوای کشور به طور
میانگین یک تا یک و نیم درصد افزایش یافته
است.
در این جلســه همچنین مقرر شد کمیته
ای با محور ســازمان برنامه و بودجه کشــور و
عضویت وزارت جهاد کشــاورزی ،وزارت نیرو
و ســازمان حفاظت محیط زیست ،طرح جامع
الگوی کشــت کشور را حداکثر تا پایان امسال
تهیه و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارایه
کند.

وزارت کشاورزی :

مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد
کشــاورزی اعالم کرد که قیمت برنج
در بازار خرده فروشی منطقی نیست
و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول
ندارد ،چراکه حداکثر قیمت منطقی
محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲
هزار تومان است ،نه  ۱۷هزار تومان.
کاوه خاکســار در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :ســاالنه حــدود دو میلیون و
 ۲۰۰هزار تن برنج در کشور تولید میشود
و حداکثر نیاز بازار برای واردات  ۸۰۰هزار
تن بوده که طی ســالهای گذشــته نیز
رعایت شده است ،اما عدهای اصرار دارند با
تکرار شایعه کمبود برنج به واردات بیشتر
این محصول کمک کنند که نیازی به آن
نداریم.

قیمت برنج منطقی نیست

وی افــزود :قیمت برنــج را باید از دو
منظر مــورد توجه قــرار داد یکی قیمت
عمــده فروشــی و یکی خرده فروشــی و
مغازههای ســطح شهر است که در اختیار
وزارت جهاد کشــاورزی نبــوده و از نظر
قانونی ارتباطی به آن ندارد ،اما مردم باید
بدانند که قیمت عمده فروشی برنج درجه
یــک در این بازه زمانی کــه تولید داخلی
کاهش پیدا کــرده و عمدتا برنج خارجی
در بازار وجود دارد کیلویی  ۱۰تا  ۱۲هزار
تومان اســت و در چنین شرایطی قیمت
منطقی برنج در بازار خرده فروشــی نباید
افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به
محض آغاز برداشت برنج و ورود محصول
جدید به بازار قیمتها شکسته میشود.
مدیــر کل دفتر غــات وزارت جهاد

کشاورزی ادامه داد :مشخص نیست که چرا
قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت
غیرمنطقی افزایــش مییابد و به کیلویی
 ۱۷هزار تومان در بازار فروخته میشــود،
در حالی کــه حداکثر قیمت منطقی برنج
در ایــن بازه زمانی که برداشــت آن آغاز
نشــده ،کیلویی  ۱۲هزار تومان است ،اما
مشخص نیســت علت گرانی غیرمنطقی
برنج در شرایطی که هیچ کمبودی وجود
ندارد و در همه مغازهها به اندازه کافی این
محصول یافت میشود ،چیست؟
خاکســار تصریح کرد :به نظر میرسد
یکی از دالیل افزایــش قیمت برنج ایرانی
رغبت باالی مردم برای مصرف آن اســت
چرا که اگر واردات به گفته برخی کاهش
یافتــه و کمبود این محصــول را در بازار

رقم زده اســت ،باید هــر دو نمونه داخلی
و خارجی گران شــوند که بسته به میزان
مصرف شان متفاوت خواهد بود ،اما قیمت
برنج خارجــی تاکنون افزایــش چندانی
نداشته اســت و این مساله نشان میدهد
که افزایش قیمت غیرمنطقی برنج ایرانی
در بازار خرده فروشــی ارتباطی به کمبود
ندارد.
وی با بیان این که پیش بینی میشود
میزان تولید برنج در ســال جاری به اندازه
سال گذشــته معادل بیش از  ۲.۲میلیون
تن خواهد شد ،گفت :در فصل زراعی پیش
رو قطعا سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا
خواهد کرد ،اما عملکــرد این محصول با
افزایش و رشد مناســبی رو به رو خواهد
شد که در آینده آمار آن اعالم خواهد شد.
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مثبت و منفی رشد
اقتصادی در سال95
راه مــردم :اعالم جدید بانــک مرکزی از
افزایش رشــد اقتصادی در پایان سال  ۱۳۹۵به
 ۱۲.۵درصد خبر می دهد.طبق محاسبات اولیه
و مقدماتــی که در بانک مرکزی انجام شــده،
تولید ناخالص داخلی ایران در ســال گذشــته و
بــر پایه قیمتهای ثابت ســال  ۱۳۹۰به حدود
 ۶۶۹هزار میلیارد تومان رســیده است .این رقم
در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال
 ۱۳۹۴که  ۵۹۴هزار میلیارد تومان گزارش شده
بود ،تا  ۱۲.۵درصد افزایش دارد و بیانگر رشــد
اقتصادی  ۱۲.۵درصدی در ســال  ۱۳۹۵است.
پیشتر بانک مرکزی اعــام کرده بود که نرخ
رشــد اقتصادی در  ۹ماهه اول سال گذشته به
 ۱۱.۶درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص
داخلی را  ۴۹۹هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
بــر اســاس این گزارش بررســی ســهم
فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید
ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال گذشته
ارزش افزوده در حوزه نفــت حدود  ۹.۸درصد،
صنعت  ،۰.۸بازرگانی  ،۰.۷حمل و نقل ،انبارداری
و ارتباطات حدود  ۰.۷درصد از رشــد اقتصادی
بوده و نقــش عمدهای در افزایش رشــد تولید
ناخالص داخلی داشتهاند.
در بین بخشهای اقتصادی ســاختمان با
ســهمی حدود  -۰.۸نقش کاهندهای در تولید
ناخالص داخلی برای ســال گذشته داشته است.
در این بین این نفت اســت که بــا  ۹.۸درصد
باالترین ســهم رشد اقتصادی  ۱۲.۶درصدی را
ایفا میکند.
این در حالی است که در  ۹ماهه اول سال
 ۱۳۹۵نیز از رشد  ۱۱.۶درصدی حدود  ۱۰درصد
ســهم نفت بود .این در شرایطی است که ارزش
افزوده گروه «نفت» در ســال  ۱۳۹۵حدود ۱۵۲
هزار میلیارد تومان برآورد شــده که رشد ۶۱.۶
درصدی را داراســت .در این رابطه افزایش قابل
توجه نرخ رشــد ارزش افزوده این گروه ناشی از
رفع محدودیتها و افزایش تولید و صادرات نفت
خام ،فرآوردههای پاالیشگاهی ،میعانات ،مایعات
گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده
اســت .همچنین آمار نشان میدهد که در حوزه
«کشــاورزی» مقادیر تولید محصوالت زراعی
از رشــدی معادل  ۸.۲درصد ،محصوالت باغی
 ۶.۱و دامی  ۴.۶درصد نسبت به دوره های قبل
برخوردار بوده است .بنابراین در سال  ۱۳۹۵رشد
ارزش افزوده گروه کشاورزی  ۴.۲درصد گزارش
شد.
در بخش «صنعت» نیز آمارها از این حکایت
دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸
هزار میلیاردی به  ۶.۹درصد رسیده است .این در
حالی است که رشد صنعت در پایان سال ،۱۳۹۴
حدود منفی  ۴.۶درصد گزارش شده بود.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که
حدود  ۷۰درصــد ارزش افزوده بخش صنعت را
پوشش میدهد نیز در سال  ۱۳۹۵نسبت به دوره
مشابه سال قبل  ۷.۹درصد افزایش یافته است.
در بخش «ســاختمان» ،ارزش سرمایهگذاری
بخــش خصوصی ســاختمان مناطق شــهری
در ســال  ۱۳۹۵به قیمتهای جاری نسبت به
دوره مشابه سال قبل  ۱۴.۱درصد کاهش یافته
است .با اعمال شــاخصهای قیمتی متناظر و
تعدیل ارزش افزوده ساختمانهای خصوصی به
قیمتهای جاری و همچنین با احتســاب ارزش
افزوده ســاختمانهای دولتی ،نرخ رشد بخش
«ساختمان» در سال ( ۱۳۹۵به قیمت های ثابت
سال  )۱۳۹۰در حدود منفی  ۱۳.۱درصد برآورد
میشود.
مقام مسئول:

مشترکان اینترنت
نامحدود مخابرات
منصفانه مصرف کنند

معاون امور مشــتریان شــرکت مخابرات
ایران ضمن رد بروز اختالل در خدمات اینترنت
نامحدود این شــرکت گفــت :مصرف منصفانه
مالک استفاده مشــترکان از اینترنت نامحدود
است.
داود زارعیان روز گذشــته در گفت و گو با
ایرنا افزود :برخی مشــترکان اینترنت نامحدود
مخابرات رعایت انصاف در مصرف نمی کنند و
به دلیل آنکه مخابرات باید در پهنای باند کشور
مدیریت اعمال کند ،نباید احساس کنند در همه
زمــان ها بدون محدودیت از اینترنت اســتفاده
کنند.
این مقام مســئول در شــرکت مخابرات با
بیان اینکه  90درصد مشترکان اینترنت نامحدود
مخابــرات ،منصفانه مصرف می کنند ،ادامه داد:
چنین افرادی با هیچ مشکلی در مصرف مواجه
نیستند و براســاس مصوبه های رگوالتوری به
آنان خدمات عرضه می شود .برخی پایگاه های
خبری در روزهای اخیر از بروز اختالل در اینترنت
 512کیلوبیتی نامحدود مخابرات خبر داده بودند.

