ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻی ﺷﮑﺴﺖ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮر
ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ  ۰۹۹۹آذرﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی روز

ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻠﮑﺎم اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ در دو ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎری و
داﺋﻤﯽ از اواﺳﻂ آذرﻣﺎه و ﻧﯿﺰ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ و اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ وارد ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﻫﺪف از اراﺋﻪ ی اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﻧﺪ ﯾﺎدآور

ﺷﺪه» :ﺣﺪود  ۲ﺳﺎل اﺳﺖ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪه اﯾﻢ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در دو ﻣﺪل
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻋﺎم و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺒﺮ داده و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ ی اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و

ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

وی در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ دو ﺑﺮﻧﺪ اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دو ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را »اﯾﺮاﻧﺘﻞ« و »ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ« و ﺗﻌﺮﻓﻪ ی اﯾﻦ
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
وی ورود اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﺎت را در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۲درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻘﺸﻪ
ی راه دﻗﯿﻖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ  ۲۴ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ی
ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮری ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺶ ﺳﻞ ﭘﺎرس ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از رﮔﻮﻻﺗﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺻﻮﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮری ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ دارای ﺷﺒﮑﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

