ﺗﭙﺴﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۸
ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﭙﺴﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎزهای را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﺗﭙﺴﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  ۷۰ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﮐﺸﻮر( در ﺗﭗﺳﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎزاد ﺑﺮ  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۱۵ ،ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﭗﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﭙﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﺑﻮده و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻼک ﺷﺨﺼﯽ
ﻓﻌﺎل در ﺗﭗﺳﯽ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﻔﯿﺮان )راﻧﻨﺪﮔﺎن( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﺎم داﺧﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد«.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﭙﺴﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻼﻋﻮض ،ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ  ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎزاد آن ،در ﺗﭗﺳﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﭗﺳﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن درﯾﺎﻓﺘﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ
اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ.
اﺑﺘﺪای ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،اﺳﻨﭗ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه )ﻋﻼوه ﺑﺮ
 ۱۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ۱۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﭙﺴﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را
ﺑﻪ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪه .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ را در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدﺷﺎن ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۳۰۰
ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺎه اﺳﺖ.
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