ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ؛ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون
ﺗﻐﺮ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ای ﯾﮑﺴﺎن از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺼﻤﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره اش را ﺗﻐﺮ داده و در ﭘﯽ آن
دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدد.
اﻣﺮوز و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻤﯿﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺷﻤﺎره ،ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه .ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داﺧﻠﯽ ﭘﺮوژه ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در  ۱۴ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه.
ﻋﻤﯿﺪﯾﺎن ﯾﺎدآور ﮔﺸﺖ ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری و ارﺗﻘﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد و ﻃﯽ  ۱۰ﻣﺎه ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺎور و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﺮی ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ اﺟﺮای آن ﺷﺮوع ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﻼ  ۲ﺑﺎر در ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺷﻤﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

