ﺟﻬﺮﻣﯽ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﺑﻪ
ﺷﺮط اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻮﺋﯿﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ او در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮد
را ﺑﻪروز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLرا در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« اﻣﺮوز در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮی ﺧﻮد ،ﺑﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ« ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد:

ﻫﺮﭼﻨﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﺷﺮط اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺎﺗﻞ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮی دارد» .اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ« اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دهﻫﺎ درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ:

»ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺗﻼش وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ،از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﯿﻦ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮرﻣﯽ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻢﭘﺎی دﯾﮕﺮ
ِ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ ،ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ را در ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﯿﺎر اﻣﮑﺎن اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ارزان ﻗﯿﻤﺖ را داده ،ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ دﻫﯽ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺎه ﺣﺪود  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

