اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ  97ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زاﺋﺮﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده .اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﻘﺎط از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ای در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﺼﺐ و
اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم ﻧﻬﺎﯾﯽ وزارت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﺗﺮدد ﻣﺮزی ﺑﺮای زاﺋﺮان در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮای ارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎل  ،۹۷ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﻘﺎط از ﭘﯿﺶﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهای در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﻋﻼم ﻧﻬﺎﯾﯽ وزارت ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﺗﺮدد ﻣﺮزی ﺑﺮای زاﺋﺮان در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺰام زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺠﺎج ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺮاق و رﮔﻮﻻﺗﻮری
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎک ﻋﺮاق در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎل  ۹۷ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رادﮐﺎﻧﯽ  -ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎم ﺣﺞ ﮔﻔﺖ:
ارﺗﺒﺎﻃﺎت زاﺋﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آن ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ زاﺋﺮان
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ  -وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت  -اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد در
اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﻧﺪارﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎدهروی ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ آن زﻣﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﺮوﯾﺲ وایﻓﺎی در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺠﻒ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮاﻗﯽ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻌﻬﺪات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺮاق در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻮز ﻻزم را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮد و ﺗﺠﻬﯿﺰات وایﻓﺎی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮاق ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ  ،۹۶ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدهﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻣﺎدهﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم و زاﺋﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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