وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داد:

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ 54درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در آﺋﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺲ »ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در دﺳﺘﺮس« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﻣﺮوزه ﺟﺰو ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﺰود :ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اداﻣﻪ
ﻣﺴﯿﺮ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر )1242
ﺷﻬﺮ( ﺑﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ و در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ  54درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ »اﯾﺮان دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
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اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت آیﺳﯽﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﻨﺰﭘﺮدازان ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن از ﺳﻤﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  45روز ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را داﺷﺘﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم از اﯾﻦ
ﺣﻮزه را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻃﻨﺰ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻇﺮاﯾﻒ ﮐﻪ
از دﯾﺪ ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺪﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺟﻠﺴﻪ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻨﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
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