ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮد؛ ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮان ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ای ،در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻋﺪم
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راه ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻂ از  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮک  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از آن را در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻂ ،و ﺑﻘﯿﻪ را ﻇﺮف  ۳۶ﻣﺎه و ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺎزه ای روی ﻗﺒﻮض
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات از
ﻣﺤﻞ ﺧﻄﻮط ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻦ »ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ« ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای
روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮐﺮد  ۲۰۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮐﺮد  ۳۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺧﻄﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ازای اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻐﺮ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ و آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺮخ آﺑﻮﻧﻤﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﻫﻢﮐﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان اﺑﻼغ
ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻐﺮ در آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

