وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرت زرد ﮔﺮﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﭘﺎﺳﺦ »ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری
ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮐﺎرت زرد دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﻮال از ﺳﻮی »ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻼﻣﯽ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاف و رﺷﺘﺨﻮار از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ط ،ﻣﺎده  ۳از ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

»ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ذیرﺑﻂ«.
در واﻗﻊ ﺳﻮال ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻘﺎط
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﺑﻪ
رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ۸۳رای ﻣﻮاﻓﻖ ۸۳ ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۲۰رای ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده و ﻣﺤﺮوم از وﻇﺎﯾﻒ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺎم در ﺗﻮﺘﺮ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺣﻀﻮرش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ای ﮐﺎش ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﯽﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت،
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ آوﯾﺰان ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم
ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮوﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ  ۷۲۰۰روﺳﺘﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ۴۰۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ۹۰
درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ۴
ﺧﺪﻣﺖ اﺻﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻮع ﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺼﺮف داده ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ
رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺷﮑﺎف دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت زرد از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

