ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در
ﻫﻤﺪان راه اﻧﺪازی ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
اﯾﺮاﻧﺴﻞ دوﻣﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﺮاه اول و راﯾﺘﻞ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﮑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﯾﺮان آورد و در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ رﺳﻤﯽ اﭘﺮاﺗﻮر دوم ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد را در
ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  4G/LTEﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎرم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ،94ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻨﺎوری
LTEﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،ﻣﻼﯾﺮ،
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و اﺳﺪآﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ) (3Gﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ) (4G / LTEدر ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻤﯽ ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اراﺋﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﺧﺪﻣﺎت  3Gﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺑﯿﺶ از  400ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺷﺒﮑﻪ  4G/LTEﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در آﺧﺮﯾﻦ روز آﺑﺎن ﻣﺎه  ۹۳در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺮوﯾﺲ  3Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ درﺑﯿﺶ از  400ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن و ﺑﯿﺶ از  56ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهای در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و در ﺗﻤﺎﻣﯽ  31اﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﺮوﯾﺲ  4Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺶ از 77
ﺷﻬﺮ اﯾﺮان در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار دارد.

اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﺷــﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﺤــﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪی  3Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﻬﺮ

ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ G 4اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دزﻓﻮﻟﯽ درﺑﺎرهی ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی  ICTدر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎن اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ITUدرﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اداﻣﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اداﻣﻪ داد  :اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن 29ﺷﻬﺮ466 ،آﺑﺎدی 950 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  735ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک
دارد.
دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻫﻤﺪان  229ﺳﺎﯾﺖ  BTSدارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ  85درﺻﺪی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﻃﺮح ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
 90درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود  :اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪان اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از  19ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  8/1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ،و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ
رﺷﺪ ﺳﺮاﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) (GDPاﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان در
دوران ﻣﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،و ﺑﯿﺶ از 105
ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی  Usimﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت  4Gرا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ
روشﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 HDﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی )اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ( و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻬﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ  4Gﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺷﺮﮐﺖ
NTT DOCOMOژاﭘﻦ LTE ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزهی ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﯾﮑﺴﻮن ﺳﻮﺋﺪ و ﺷﺮﮐﺖ  NTT DOCOMOژاﭘﻦ ،ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی  ۱۴۴ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  ۲۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  LTEﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ، ITUﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎزﯾﻤﻨﺲ ) (NSNو  LGﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎﻣﻞ ) (End-to-Endﻋﻤﻞﮐﺮد  LTEرا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
دزﻓﻮﻟﯽ اداﻣﻪ داد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ  LTEدر ﺳﺎل  ۲۰۰۹در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و اﺳﻠﻮ راهاﻧﺪازی و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۱ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ

ﺳﺎل از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ از ﺷﺒﮑﻪ  LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺖ LTE :ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ،
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻟﺤﻈﻪ) ، (Real Timeﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ
و ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  4G/LTEﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده و اداﻣﻪ داد :ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

روﻧﺪ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد روﻧﺪ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
 ۹.۴درﺻﺪ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ۱۸.۶درﺻﺪ ،در آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ  ۴۲.۴درﺻﺪ ،در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ
 ۱۰.۳درﺻﺪ ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ  ۱۲درﺻﺪ و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ  ۷.۳درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  422ﺷﺒﮑﻪ  LTEدر  143ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و  603ﺷﺒﮑﻪ  3Gدر  ۲۱۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺗﺎ ۲۰۱۴
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ  ۸۳.۷درﺻﺪ ،در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن  ۳۲درﺻﺪ ،و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ۲۱.۱
درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم را ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۴۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ

آﭘﻠﻮد را ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  ۱۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.

رﺷﺪ  450درﺻﺪی ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ از راهاﻧﺪازیLTE
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺘﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  8000ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دورهی ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ 450 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺘﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ )۲.۷۵ (EDGEو ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
4Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ 3Gو  100ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ  ۲.۷۵اﺳﺖ.
دزﻓﻮﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اداﻣﻪ داد  :ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪی دﯾﺘﺎ در اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  100ﺗﺮا ﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دوره

ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  3Gو  4Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﯿﺶ از  460درﺻﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اداﻣﻪ داد  :ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  11ﺑﺮاﺑﺮﺷﺒﮑﺔ ﻧﺴﻞ ) 2.75 (EDGEاﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده
در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  4Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8ﺑﺮاﺑﺮﺷﺒﮑﺔ  3Gو

 88ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ  2.75ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﯿﺶ از  400ﺷــﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺤــﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﺎدان ،آﺳﺘﺎرا ،اراک ،اردﺑﯿﻞ ،اروﻣﯿﻪ ،اﺳﺪآﺑﺎد ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﻫﻮاز ،اﯾﻼم،
ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﻮﮐﺎن ،ﻗﻢ ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان ،درﮔﻬﺎن ،دﺳﺘﮕﺮد،
دوﮔﻨﺒﺪان ،دوﻟﺖ آﺑﺎد ،ﺟﻠﻔﺎ ،ﺧﺮم آﺑﺎد ،ﺧﻮی ،رﺷﺖ ،ری ،زاﻫﺪان ،زﻧﺠﺎن ،ﺳﺎوه ،ﺳﺮﻋﯿﻦ ،ﺳﻘﺰ،
ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺳﻬﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﮐﺮد ،ﺷﯿﺒﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﻃﺮﻗﺒﻪ ،ﻃﻮس ،ﻓﺴﺎ ،ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ،ﻗﺮوه،
ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﮐﺮج ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﻟﻨﮕﺮود ،ﻣﺮودﺷﺖ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﺪوآب،
ﯾﺎﺳﻮج ،ﯾﺰد ،اﻣﯿﺮﮐﻼ ،ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ،ﻧﻮر ،آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،رودﺑﺎر ﻗﺼﺮان  ،درود  ،ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﮏ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺰد
ﺷﻬﺮ ،ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ،روﯾﺎن ،راﻣﺴﺮ ،ﮐﯿﺶ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺪرا ،ﮐﯿﺶ ،ﻣﻼﯾﺮ ،و … از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ۸۰ .درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن دﯾﺘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  500ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم را ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﺑﺎدان ،اراک ،اردﺑﯿﻞ ،اروﻣﯿﻪ،
اﺻﻔﻬﺎن ،آﻣﻞ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﻫﻮاز ،اﯾﻼم ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،رﺷﺖ ،راﻣﺴﺮ ،ﺳﺎری ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ،ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﺷﯿﺮاز،

ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر ،ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﺸﻢ ،ﻗﻢ  ،ﻫﻤﺪان ،ﮐﺮج ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﯿﺶ  ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ،
ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻼرد ،ﻧﮑﺎ ،ﻧﻮر ،ﻫﻤﺪان ،ﯾﺎﺳﻮج ،ﯾﺰد ،و … ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪی
 4Gﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در  120ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
دزﻓﻮﻟﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه را آﻣﻮزش ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن،

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎدهﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻟﺤﻈﻪای) ، (Real-Timeآﮔﻬﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ،ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه دور،

اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ

ﻫﻤﺮاه را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺿﺮوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮریﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۳۳۲ﺷﺒﮑﻪ  LTEدر
ﺑﯿﺶ از  ۱۱۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
دزﻓﻮﻟﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :رﺷﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺼﺮف
دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه از وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺟﻬﺎن ازﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﯾﺎزده ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺘﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۱۵اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ،ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺤﻮل در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی  ICTﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻗﻠﻢﺑﺮ دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  :اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از  36ﺳﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯽرﺿﺎ
ُ
 3Gو  4Gﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻼﯾﺮ
و ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  4Gﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﻧﻘﺶ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در اﻗﺘﺼﺎد،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و درﺑﺎرهی ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ۱۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ۳۸/۱درﺻﺪ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ

ازای ﻫﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل  ۲/۰درﺻﺪ ،و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮهوری در ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ۱۳/۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ  ۸/۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ در
ﻃﻮل  ۱۰ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﺳﺎل  ۲۲) ۲۰۰۷درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی( را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺶ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،و ۱۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دزﻓﻮﻟﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ) (ITUﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ  ۱۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺷﺶ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ درﺑﺎره روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ،روﻧﺪ ﻓﻨﺎوری و ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﺮ اﯾﺠﺎد

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﻐﺮات رﻓﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓﺰون ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده،

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻐﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﭼﻮن از رده ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺴﻞ دوم و واﯾﻤﮑﺲ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اراﯾﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻤﺮاه

)ﻧﺴﻞ  ۳و  (۴را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﻮاردی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﻧﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.

ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ
دزﻓﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر،
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ،ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻨﺎوری ،و ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،اﺻﻼح اﻟﮕﻮی
ﻣﺼﺮف ،اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪزا،
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎدی  ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻮری ،اﻣﻨﯿﺖ اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی و اﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﺴﺎد
ﺳﺘﯿﺰی و داﻧﺶ ﻣﺤﻮری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎن اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم
دزﻓﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﮑﺎن

اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری و
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻟﮕﻮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮ و
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در

ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﻮاع ﻧﻮاﻫﺎ و آواﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و آﺛﺎر
ﻫﻨﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻂ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﻣﻮزش در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﺑﺪآﻣﻮزیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﮑﺲ ،ﻣﺘﻦ و وﯾﺪﯾﻮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و زﻣﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی
آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻫﻤﺮاه در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی »ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
وی درﺑﺎره رﺷﺪ در ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻔﺖ :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ داﻧﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ در اروﭘﺎ درآﻣﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
دزﻓﻮﻟﯽ اﻓﺰود :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۸۱درﺻﺪی درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰و اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۲درﺻﺪی ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی از ﮐﻞ درآﻣﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

