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۴۰۰ میلیارد تومان از سود مخابرات برای توسعه شبکه مخابراتی هزینه می شود
سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد در راستای 
تقویت ش���بکه ملی اطالعات و با کمک وزیر ارتباطات و سهامداران عمده 
مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از سود شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه 

مخابراتی کشور هزینه می شود.
فناوران- صدری با بیان اینکه ش���رکت مخابرات ایران نقش مهمی در 
تحقق شعار حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید ایفا کرده است افزود: 
با این رویکرد در انتخاب مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی نیز 

از سرمایه انسانی داخلی استفاده شده است .
صدری گفت: با توجه به اعالم اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر محوریت 
دسترسی یکسان به استاندارد سازی و تدوین استانداردهای فناوری اطالعات 
وارتباطات، شرکت مخابرات ایران نیز محور فعالیت های خود را توسعه و 

دسترسی عدالت محور و یکسان به فناوری های حوزه ICT قرار داده است.
وی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته با دایری بیش از ۵۹۳ هزار تلفن 
ثابت، جذب ۸.۳ میلیون مشترک جدید توسط حوزه ارتباطات سیار و رسیدن 
به ۵۶درصد سهم بازار اینترنت ثابت گام مهمی در راستای ارائه خدمات به 
مشتریان برداشته شد. وی در ادامه افزود: انضباط مالی و ارتقای سطح شفافیت 
بهبود تجربه مشتری و همچنین توسعه وبروز رسانی یکپارچه زیرساخت های 
فناوری با رویکرد FMC از اولویت های شرکت درسال گذشته بوده است. وی 
افزود: مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین و گسترده ترین اپراتور مخابراتی 
کشور، خود را موظف به بستر سازی برای توسعه ارتباطات مخابراتی کشور 
و همینطور س���ایر اپراتورها می داند و در این راستا تعامل با تمام اپراتورها و 

بازیگران عرصه ارتباطات را در دستور کار خود قرارداده است.

خانواده ارتباطات و فناوری اطالعات کش���ور روز گذشته با حضور در حسینه جماران، 
آرمان های حضرت امام خمینی)ره( تجدید پیمان کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراسم با بیان اهمیت حق الناس در شیوه امام 
راحل، تاکید کرد: امام راحل دس���ت اندازی به بیت المال را در هر سطحی برنمی تابیدند 
و در موضوع حق الناس هیچ گاه رافت نداش���تند و با جدیت برخورد می کردند. آذری 
جهرمی در ادامه گفت: شاید مهم ترین وظیفه خانواده ارتباطات برای مستضعفین جامعه 

ایجاد اشتغال است.

وزیر ارتباطات: ما وظیفه محافظت از مال مردم و در جاهایی 
وظیفه حفاظت از آبرو و حریم خصوصی مردم را داریم که باید 

بر این موضوعات همواره تاکید کنیم

آذری جهرمی: امروز که بسیاری از بخش های کشور به دلیل 
شرایط اقتصادی و فشارهای بین المللی دچار رکود هستند، 

بخش ارتباطات و فناوری اطالعات با رونق مواجه است

سید حسن خمینی: در حوزه ارتباطات از گذشته عبرت بگیریم 
و بر کارهای ناممکن پافشاری نکنیم
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پس از تحریم های آمریکا علیه شرکت 
هواوی، این کمپانی با مشکالتی روبه رو 
شده است. با این حال همچنان جایگاه 
دوم در بزرگ ترین فروشنده گوشی در 

دنیا را دارد.
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