اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﺎب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﺮد

ﻗﺮارداد راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ) (POPروز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »اﯾﺮان ﮐﺎﻧﮑﺖ  «۲۰۱۶ﻣﯿﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و اﻟﺴﺎﻧﺪرو ﺗﺎﻟﻮﺗﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ »ﺗﻠﻪﮐﺎم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺳﭙﺎرﮐﻞ« ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺘﺎل ﺗﻠﻪﮐﺎم ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت را
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ) (CDNدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﮐﺰ ) (POPاﻣﺎرات ،ﻋﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :راهاﻧﺪازی ) (POPﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲ
دﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮود؛ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در
ﺗﻬﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﺎب ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۱۰۰ﺗﺮاﺑﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل  ۱۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﯾﺮان -اروﭘﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد«.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ» ،اﻟﺴﺎﻧﺪرو ﺗﺎﻟﻮﺗﺎ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻪﮐﺎم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﭙﺎرﮐﻞ در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻧﻘﻄﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎ در

اﯾﺮان اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز "اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ آزاد
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات" را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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