ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از اﻣﺮوز ﺗﺎ ۵۰
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم
ﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ زاﺋﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺮان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ از  33ﺧﻂ  E1ﺑﻪ  64ﺧﻂ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻮت و داده ﺑﺎ ﻃﺮف ﻋﺮاﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ  6ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ روﻣﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ.
واﻋﻈﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ زودی ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ
زاﺋﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ واﻋﻈﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ اﻋﻼم
ﮐﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
زاﺋﺮﯾﻦ را در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﺘﺎ در ﻋﺮاق ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺮاﻗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﺑﻪ زودی ﺗﻌﺮﻓﻪ روﻣﯿﻨﮓ ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﺘﺎ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﭘﺮاﺗﻮری
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ )روﻣﯿﻨﮓ( در ﻋﺮاق ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و از ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
او در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و دﯾﺘﺎی زاﺋﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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