ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ در ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ۲۷ﺗﯿﺮ ﻣﺎه( در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺎﺗﻞ در ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻪ ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ) ،(FTTCدﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ) (DRPو راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺗﻞ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻬﺮ  5اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﻗﻢ ،ﮔﯿﻼن ،ﺗﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد.
»ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻧﻪﺳﺎز زاده« ،رﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ اﺑﺰار

ﺧﺸﻨﻮدی از ﻫﻤﮑﺎری  4ﺳﺎﻟﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ  ICTﮔﻔﺖ:
»در  8ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ آن ﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎزار اﻓﺘﺎدﯾﻢ .اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  PAPدر ﺻﻒ
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ،رﺳﯿﺪن ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ  86درﺻﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و… ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان در
ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد«.
وی در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ  99درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه  FTTCﺷﺎﺗﻞ
ﮔﻔﺖ:
»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﺶ اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از دو
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری و ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  FTTCاﺳﺖ .ﺷﺎﺗﻞ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺎز اول ﭘﺮوژه FTTC
ﺧﻮد را در  8ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻼﺷﯿﻢ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﭘﻮرت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  50ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﻨﺪ«.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ  FTTCﺷﺎﺗﻞ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان 80 ،ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﺗﻞ در ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﺗﻞ  20ﻫﺰار ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری را ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژه دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺎﺗﻞ
اﻓﺰود» :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﺗﻞ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت راهاﻧﺪازی ﮐﺮد «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﺸﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺪف ﻣﻦ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر در ﺣﻮزه  ICTﮐﺸﻮر ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﭘﺮواﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  PAPو ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ  FCPاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ آن را داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﺛﺎﺑﺖ«.
واﻋﻈﯽ در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  17دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ  FCPرا ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺤﺼﺎر و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزان داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﭘﺮوژﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ  ICTاﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ﭘﺎزلﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

