درآﻣـﺪ ﻣﺨـﺎﺑﺮات از ﻫـﺮ ﺧـﻂ ﺗﻠﻔـﻦ
ﺛﺎﺑﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﯿﺪﺧﺎم ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻣﺒﻠﻎ درآﻣﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮات )آرﭘﻮ( را ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻂ  ADSLرﻗﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ
 ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دو ﻃﺮح
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﺮﻣﺼﺮف درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﻮد.
او از راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدی – اﮐﻮﮐﺎل -ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
 ۳۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ  ۴۹ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﯿﺪﺧﺎم اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
ﯾﮑﻬﺰار دﻗﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ ﺑﻪ ۳۹
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس از ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ  ۲ﻫﺰار دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
راﯾﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮوﯾﺲ
“وب ﺗﻞ” ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﯿﺰ در دو ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺰودی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺧﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات را
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻬﺮان
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻬﺮان از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ دارﯾﻢ.
او از اﻓﺰاﯾﺶ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻨﻮز
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ – ﺣﺪود  ۵۰ﻟﯿﻨﮏ  – STM۱ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ
داده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺪﺧﺎم ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻬﺮان را ﺣﺪود  ۷۰۵ﻫﺰار
ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۲۵۰ :ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪود ۷۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮ دارد .ﻧﺮخ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۲۸ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺪود ۱۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

