اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ از
اﺑﺘﺪای ﻣﺎه آﯾﻨﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮔﺮان ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ از دﻗﯿﻘﻪ ای  ۳۰رﯾﺎل
ﺑﻪ  ۴۵رﯾﺎل ،از اول ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮررﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ» :در زﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﺪﺳﺎزی ﺗﻠﻔﻦ
ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ی  ۳۰رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ را

ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای  ۱۸ﺑﺮاﺑﺮی دارد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ روی
ﻋﻤﻼ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و
ً
اﯾﻦ زﯾﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ«.
واﻋﻈﯽ در اداﻣﻪ ی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود  ۱۴ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ در
ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ«.
واﻋﻈﯽ در اداﻣﻪ ی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ،درﺑﺎره ی ﺟﻠﺴﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه
ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺗﻼﺷﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ داﺧﻞ اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ ﺗﺎ
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ«.
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