اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
»ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ« رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺰارش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ و
اﻟﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان«» ،ﭘﺎرﺳﺎن ﻟﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت«،
»ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت«» ،دادهﭘﺮدازی ﻓﻦآوا« و »ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺎﺗﻞ« اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ،ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﺠﻤﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ۵ ،ﺗﺎ  ۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﺎﻣﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ«.
ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ و اﺟﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻮر
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم رﮔﻮﻻﺗﻮری اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﺘﻨﺪات زﯾﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻓﺰود:
»رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺮ
اﺟﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﮔﻮﻻﺗﻮری ،ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۸درﺻﺪ ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درﺑﺎره  ۵درﺻﺪ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎره ارﺳﺎل و اﻓﺖ ﺧﻂ اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺧﻮد را در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻨﯽﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺛﺒﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت  ۱۹۵ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ۱۹۵ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

