وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی  ADSLﻧﺪارﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« اﻣﺸﺐ ) ۱۹ﺗﯿﺮ( و در ﺣﺎﺷﯿﻪ روﯾﺪاد »اﯾﺮان ﻧﻮآﻓﺮﯾﻦ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی FCP
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی ﻓﻨﺎوری  ADSLﻧﺪارد.
در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اوج ﮔﺮﻓﺖ و »ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﯾﻮﺳﻔﯽزاده« رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺳﯿﺎﺗﮏ در

ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ۵۰
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
آﺳﯿﺎﺗﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از رﯾﺰش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﻨﺎوری  VDSLرا اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ روی ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ADSLﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ۳۰ .درﺻﺪ از ﺧﻄﻮط ﻣﺴﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎﻻی  ۲ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ آپ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ  ۸ﺗﺎ ۱۶
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ADSLﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۲اﻟﯽ  ۸ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻ ًﻼ
ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اراﺋﻪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ» :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  FCPﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖﺷﺎن و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻨﮑﻪ  LTEﺑﺎﻻی  ۲۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽدﻫﺪ۲ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺰش ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﻻﯾﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ارﺗﻘﺎء
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪﻫﻨﺪ .ارﺗﻘﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﻮلﺷﺎن را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽارزد«.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوز از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ِ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﺮا اﮐﻨﻮن از آﻧﻬﺎ
آﻣﺎدهﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮا دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»آن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎرض ﺳﺎﺧﺘﺎری دارﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﮐﻪ داﮐﺖ و ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن داﮐﺖ و ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪام و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ از ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻧﺪارم ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ
را ﺑﮕﻮﯾﻢ؛ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دزﻓﻮل ﯾﺎ
ﭘﺮدﯾﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در راه اﺳﺖ» :در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻓﺸﺎر
ﺟﺪی روی ﻣﺨﺎﺑﺮات آوردهاﯾﻢ و ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻫﻢ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﺶ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺎرض ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮﻗﺮار

اﺳﺖ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

