وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل  ۹۴دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻧﻮﺷﻬﺮ ،از راه اﻧﺪازی اﭘﺮاﺗﻮر دوم ﭘﺴﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ  3Gو  4Gو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل
 94ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۱۰ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻣﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺴﺘﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻣﻮر ارﺗﺒﺎﻃﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻢ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ
 3Gو  ،4Gدر اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
وی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻃﯽ  6ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
در  ۲۱۵ﺷﻬﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و در  ۵۲ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﺷﺪه
و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل 500 ،ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  3Gو  4Gﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ را از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻮزه  ICTدر ﺳﺎل 94
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﺪﻓﻤﺎن از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ای ﭘﻮﺷﺶ
ﻧﺪﻫﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدد.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ درﺑﺎره ﺑﻬﺒﻮد آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺴﺎل BTSﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﻮاﻗﺺ
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل
 94ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮر را دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

