ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت )از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ( در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ارزش ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را  36ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد
وی ارزش ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر را ﺣﺪودا  36ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  90ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .آﻗﺎی ﺟﻬﺮﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻤﺮات اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ  ADSLو  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺚ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد:

در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ
ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ۳۵ﮐﯿﻠﻮ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ  ۸۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰار ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار درﺻﺪ
رﺷﺪ ،از  ۶۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ  ۷۰۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

