اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺳﺮوﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﺮات ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی را دﯾﺪهاﯾﺪ،
ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﻫﺮ اﭘﺮاﺗﻮر ،ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﭘﺮاﺗﻮر اول ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ داده و ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و از آﻧﺴﻮ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻄﻮط داﺋﻤﯽ و اﻋﺘﺒﺎری اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺣﺠﻢﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺣﺠﻢﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ  2ﺗﺎ  7ﺑﺎﻣﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در ﻫﻤﺮاه اول ﺣﺘﯽ ارزان ﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ  5ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ 6 ،ﺗﺎ  12ﻇﻬﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮده و

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی
ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و  53ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

»اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺮف و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،دارﻧﺪ«.

اﭘﺮاﺗﻮر راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان،

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ دو اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
رﮔﻮﻻﺗﻮری در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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