اﺗﺼﺎل  ۱۵۰۰روﺳﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه اول  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
اﻣﺮوز ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،آﻦ »ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﺗﺼﺎل روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﻫﻤﺮاه اول« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ  ۱۵۸۷روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری اﺣﺪاث  ۳۹ﺳﺎﯾﺖ در  ۵۸روﺳﺘﺎ و ارﺗﻘﺎ ۱۷

ﺳﺎﯾﺖ در  ۴۲روﺳﺘﺎ ﺑﻮده .اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۴۱۴۲روﺳﺘﺎ را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ۵۷۰۷ ،روﺳﺘﺎ
را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و  ۴۴۹۶۸روﺳﺘﺎ را ﺑﺎ ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ) USOﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺒﺎری
روﺳﺘﺎﯾﯽ( ۸۶ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه اول از ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﻞ  ۴روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺪان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن در اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول» ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮیﺑﺨﺶ« در

اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات  USOو ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر  ۴۲۰۰روﺳﺘﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻃﺎﻫﺮیﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺖ:

»در ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ارﺗﻘﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۱۴۰۷روﺳﺘﺎ و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  ۶۵۵روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ آﻦ آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ در روﺳﺘﺎی ﺳﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ«.
ﻃﺎﻫﺮیﺑﺨﺶ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ﻧﻮروز
 ۱۳۹۸و ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻮروز  ۱۳۹۹ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺎ  ۱۰۰۰درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ۵۰۰
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﺗﻬﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

»ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۹۳درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر» ،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی« در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

»ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در روﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آﻗﺎی
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎﺑﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۶۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ  ۸۴درﺻﺪی
در ﮐﺸﻮر دارد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۲۷۰اﭘﺮاﺗﻮر در  ۱۱۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

