ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ  ۱۰رﯾﺎل
ارزانﺗﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  93ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺒﻠﻎ  10رﯾﺎل ﻋﻮارض از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری دوﻟﺖ وارﯾﺰ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ »ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻘﯽ« ،ﻣﻌﺎون رﮔﻮﻻﺗﻮری اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﺧﺬ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻮرخ  27ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ  10رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎزاد در ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در وﻫﻠﻪ اول اﭘﺮاﺗﻮر »ﺷﺎﺗﻞﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ و از ﻓﺮدا دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»آرش ﮐﺮﯾﻢﺑﯿﮕﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ ﻣﻮﺿﻮع ارزانﺗﺮ
ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﻫﺰﯾﻨﻪ  10رﯾﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از اوﻟﯿﻦ روز ﺳﺎل  97ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اﻣﺮوز10 ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ،ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﮑﯽ دو روز آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ«.
ﮐﺮﯾﻢﺑﯿﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺮﯾﻢﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪن ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎﻣﮏ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در اﻋﯿﺎد )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮروز( در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ و ﺗﺎب
رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ را
ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر زﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻗﺒﻠﯽ  10رﯾﺎل
ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آن وﺟﻮد دارد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﺎن وزارت
»ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ« ﻧﯿﺰ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ رﻓﻊ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ
ﺗﻮاﻓﻖ در رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1393ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ درآﻣﺪی ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  19ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ آن ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ اﻣﺴﺎل ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ رﮔﻮﻻﺗﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎﻣﮏ و درآﻣﺪزاﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
 10رﯾﺎل از ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺮ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﻫﻤﺮاه اول )داﺋﻤﯽ(:
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ 89 :رﯾﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 222 :رﯾﺎل
ﻫﻤﺮاه اول )اﻋﺘﺒﺎری(
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ 116 :رﯾﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 274 :رﯾﺎل
اﯾﺮاﻧﺴﻞ )داﺋﻤﯽ(
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ 89 :رﯾﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 160 :رﯾﺎل
اﯾﺮاﻧﺴﻞ )اﻋﺘﺒﺎری(
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ105 :رﯾﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 199 :رﯾﺎل
راﯾﺘﻞ )داﺋﻤﯽ(
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ88 :رﯾﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ159 :راﯾﻞ
راﯾﺘﻞ )اﻋﺘﺒﺎری(
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻓﺎرﺳﯽ 89 :رﯾﺎل

ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 220 :رﯾﺎل
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

