آﻏﺎز ﺗﺤﻮل در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و روﯾﺮد ﺧﻮد ،ﺑﺮ روی ﺑﺨﺸ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ وﻗﺘ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﯾ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻ
) ictﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت( ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﯾ اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﺷﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐُﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﻣﺮانﺗﻞ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺮاﺗﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ زودی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣُﺮان ،ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ و ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻬﺎرِ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
"ﻋﻠ ﻗﻨﺪﻫﺎری" ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮانﺗﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮانﺗﻞ ،اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﻣﺎﮐﺎ و ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢاﯾﻨ در ﺣﺠﻢ ﺗﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر ارﺗﺒﺎﻃ اﺳﺖ و
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮانﺗﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﯾ روﯾﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﻘﯿﻘ رﻗﻢ ﻧﺨﻮرد ﻫﯿ ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﯾ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘ ﺷﺎﺧﺼﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی آی ﺗ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﻣﮔﺮدد .ﻣﺎ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ در ﺣﻮزه آی ﺗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎی دﯾﺮی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺸﺎم در ﺳﻘﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد.
ﭘﺮوژهای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﯾ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺴﻮﻧ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ اﻻن ﺷﻬﺮ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﭘﻮﺷﺶدﻫ ﺷﺒﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﻨﺪﻫﺎری اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهﻧﺮیﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻬﻢ ﭼﺎﺑﻬﺎر را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻓﻌﻠ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﯾ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آﯾﻨﺪه دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﻤﺎرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﺮانﺗﻞ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﺷﺨﺎص ،ﻋﻤﻮم ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﺗﺠﺎر و ﺣﺘ ﮔﺮدﺷﺮان ﻫﻢ روی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒ را ﻫﻢ روی آن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ آن ﭘﻠﺘﻔﺮم )ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮماﻓﺰاری( ﻣﺮانﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮانﮐﺎرت ﻫﺪف اﺻﻠ ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺪفدار ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ،اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮانﺗﻞ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻣﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ روز آی ﺗ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﺮ روﻧﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ دارﯾﻢ.
ﻗﻨﺪﻫﺎری اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴﺘﯿ ﮐﻪ ﯾ از ارﮐﺎن اﺻﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﯿ» ﻣﻬﯿﺎﺑﺎر« را دارﯾﻢ ﮐﻪ در واﻗ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ روز در ﺳﻄ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﻫﺎی ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﮐﻪ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی آن اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎن ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت و ﭘﻮل ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ »ﻣﺎﮐﺎ« ﮐﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺮان ﮐﺎرت اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣ٬ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄ ﮐﺸﻮر زﺑﺎﻧﺰد ﺑﺎﺷﺪ
و درواﻗ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎم در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و آی ﺗ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

