ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۷
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »در ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داده و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﺤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ
رﺷﺪﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  IPﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ رﺷﺪ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮداری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه و در اداﻣﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن رﺷﺪ 5

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭼﻨﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﯾﺎ رﺷﺪ  300درﺻﺪی
ﺗﺮاﻓﯿﮏ  VODداﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۴۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده؛ ﺑﻪ رﺷﺪ  ۷ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪی در

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .او در ﺗﻮﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری را  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

»ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﺮات ﻧﺮخ ارز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده ،راﻫﮑﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم داده ﺷﻮد«.

اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎر ﮔﺮاﻧﯽ  12درﺻﺪی ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺑﺎ ﻫﺠﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو
ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﺷﺪی ﺑﯿﺶ از  12درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:

»ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺎرﻫﺎی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺷﺪ  ۱۰۰درﺻﺪی در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﯿﻔﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ  www.latency.irدﯾﺪ«
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

