ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ  110درﺻﺪی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺖ :ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻی ﺻﺪ درﺻﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  110درﺻﺪ اﺳﺖ؛ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ  85ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه  60درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی  NFCاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوری وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دو اﺻﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
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راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﺪام اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﺮاه اول ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﯾﺎ راﯾﺘﻞ؟
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﺮان
وی اداﻣﻪ داد :در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺷﺪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  1382ﺑﺤﺚ آزاد ﺳﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و در ﺣﺎل اراﺋﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  3اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ و  5اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻی ﺻﺪ درﺻﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  110درﺻﺪ اﺳﺖ؛
در ﺣﻘﯿﻘﺖ  85ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻮزه  60درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  60درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ
ﺳﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
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آﯾﺎ از ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻃﻼع دارﯾﺪ؟!
ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
دوﻟﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺪ درﺻﺪی دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ،در آﯾﻨﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ 3 ،ذی ﻧﻔﻊ اﺻﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﯾﻤﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬار در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در
ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺮاه رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و ﮐﻢ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﮑﻨﻨﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ:
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ رﺷﺪ  19.4درﺻﺪی در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و  2.5ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات آﻣﺎده ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اورق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺳﺖ .ﻣﻦ از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺸﻬﺪ ،اﯾﺮان ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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