ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﺮوژه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﺎ ﻣﻨﺎزل را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل آورده و در اﯾﻦ راه ﻗﺼﺪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی »ﻣﺠﯿﺪ ﺻﺪری« در
ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﯿﺒﺮ
ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﻣﺠﯿﺪ ﺻﺪری« ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮب و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ:

»ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۳۸ﻧﻘﻄﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری را آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه اول
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﺗﺎ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮرت ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  FTTHﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﻧﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ و از ﻓﺎز اول آن ﮔﺬر ﮐﻨﺪ .در ﻓﺎز اول ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﻣﻨﺎزل ) (FTTHﻣﺨﺎﺑﺮات ۲۴۵ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در
ﺗﻬﺮان ۸۵ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در اﺻﻔﻬﺎن ۸۰ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در ﻣﺸﻬﺪ ۶۱ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در ﺷﯿﺮاز ۶۱ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در
اﻫﻮاز ۲۸ ،ﻫﺰار ﭘﻮرت در ﮐﺮج و  ۲۰ﻫﺰار ﭘﻮرت در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ ،از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ
ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ دﯾﺘﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻗﺮار داد.
ﺻﺪری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ را ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ را در راﺳﺘﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

