ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﻪ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت  ICTﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ و ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺤﺼﺎری در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه  ICTﺑﻪ وﯾﮋه اراﺋﻪ

دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ

دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد

آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﮐﻪ دودش در ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ رود ،درک ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ راه
ﺣﻠﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ.
اﻣﺮوز ﺧﺒﺮی از ﺳﻮی رﮔﻮﻻﺗﻮری اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﺪن روزﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
رادﻳﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﻛﺮد :در اﺻﻼح ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﻳﻚ ﻣﺎده  ۱۲ﺑﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﻛﻪ در
اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﻪ ای و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت

ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت دارای ﻣﺠﻮز ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻤﻴﺪﻳﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺎده ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﭘﺴﻴﻮ )ﻓﻀﺎي ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل( ،ﺑﺮق ،زوج ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ ،داﻛﺖ
و ﻛﺎﻧﺎل را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.
وي اﻓﺰود :ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻪاي از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه در اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده دو اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ،در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ،اﻟﺰاﻣﺎً

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی اﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.
ﻋﻤﻴﺪﻳﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد :اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺮ اراﺋﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮك،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻓﻮ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان اﻟﺰام دارد اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻓﻮی ﻧﻮری ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ را ﺑﺮای وی اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزد.
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﯾﯽ در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻳﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ،۹۴ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻻزم درﺑﺎره ﻣﻘﺮرات و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده دو اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺑﻪ
رﮔﻮﻻﺗﻮری اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﯾﯽ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺳﻬﻢ
دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ از ﺑﺎزار ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در ﻣﻮرد

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺮاي دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﻌﻦ ﺷﻮد ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

