ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی
رﺟﯿﺴﺘﺮی  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۸
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ  ۲۹۶ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه؛ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ

ﺟﻠﺴﻪ در دوازدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و در آن ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﭼﻪ

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ از وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮک ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در آن ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  3074ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ درج ﺷﺪه؛ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ

از ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ  ۲۹۶ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﺧﺸﺎب ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ )ﻣﻠﯽ( ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﺎ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در دﻓﺎﺗﺮ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮز اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻀﻮری ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1393ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻘﺮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی آن اﻓﺮادی
از داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  PDFﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

