ﻣﺤﺪودﯾﺖ زداﯾﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
دﻫﻢ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۸
ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ۱۰اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را
در دﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۰ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آنﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن
ﻫﻤﺪان
ﯾﺰد
اﯾﻼم
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری
اردﺑﯿﻞ
زﻧﺠﺎن

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ  ۱۰اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﺑﺘﺪای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در  ۲۵آﺑﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر )ﺷﺎک( دﺳﺘﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داد .روﻧﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖزداﯾﯽ از ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و در اداﻣﻪ ،از ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ارﺗﺒﺎط
 ADSLﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺮوز  ۳۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺗﻬﺮان ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل دﯾﺘﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺗﻬﺮان را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

»اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
اﻧﺘﻈﺎر آﺣﺎد ﻣﺮدم ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﺴﺒﻪ ،ﺑﺎزارﯾﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ«.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم دﻗﯿﻖ و ﺑﻪﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد:

»آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺷﺨﺼﺎً در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،دوﻟﺖ و در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ
اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻮز
ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺑﻼغ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

