ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ از  14آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻣﺼﻠﯽ
ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اراﺋﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﻣﻮرد رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﺮوش آزاد ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ و ارزاﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺷﺮح ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی وی را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻏﯿﺮاﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر
ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دوم در
اﻗﺴﺎط  36ﻣﺎﻫﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دوم ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎدﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ را واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد و اﮔﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت روﺑﺮو ﻣﯽ ﮔﺮدد.
واﻋﻈﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :واﮔﺬاری ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
داﺧﻠﯽ آزاد ﺑﻮده و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ در اﯾﻦ روﯾﻪ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ.

ﭼﺮا ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﻦ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؟

واﻋﻈﯽ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ واﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل

ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﻌﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ارزان را ﭼﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺑﻬﺎ
ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  3600ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﺎﻫﺶ دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﮔﯿﮓ از  3600ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  2950ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﮔﺬﺷﺘﻪ
 14رﯾﺎل ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  4رﯾﺎل اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ دﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 195ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺘﺮ

واﻋﻈﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﻦ

ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ اﯾﻦ وﻋﺪه را داده
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد و در آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد آزادﻧﺪ ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ روی اﯾﻦ وﻋﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

وی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮدم از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

ﮐﺎﻫﺶ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره اﺗﻤﺎم زود ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﺮاه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۹۵ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻤﺎره از ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺑﺎزار
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻗﺮارداد  MTNﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
واﻋﻈﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  MTNدر اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻫﻨﻮز ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری
 MTNﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴۹درﺻﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

