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دکتر آزاد حکمت مدير مخابرات منطقه کردستان:

بستر شهر هوشمند در کردستان فراهم است
پيشــرفته از اقدامــات ايــن حوزه اســت که فول
 ADSLاست.

کردستان در ارائه ســرويس اينترنت از استانهاي

برتر کشور است

دکتــر آزاد حکمــت بــا اشــاره به اينکه بســتر و
زيرساخت ايجاد شهر هوشمند در کردستان فراهم
است افزود:چهار هزار و  ۳۴۵کيلومتر فيبرنوري در
استان کابلکشي شده است.
به گزارش روابط عموميمخابرات کردســتان دکتر
حکمت اظهار کرد :در کردســتان از تکنولوژيهايي
استفاده ميکنيم که از تکنولوژيهاي روز دنياست.
وي با اشــاره به اينکه مخابرات داراي سه محصول
تلفن ثابت ،همراه و اينترنت اســت ،افزود :در حوزه
تلفن ثابت به ويژه در مناطق شهري قدمهاي بزرگي
برداشته شــده اســت که خريداري کافونوريهاي

وي اذعان داشت :استان کردستان در ارائه سرويس
اينترنت به مشــترکان جزو اســتانهاي برتر کشور
است که با برنامه زمانبندي پيش رفته است.
وي يادآور شــد :استفاده از سافت ســويچ از ديگر
اقدامات مخابرات اســتان کردستان است که تعداد
زيادي از مشــترکان از اين تکنولوژي آخرين نسل
ارتباطي دنيا استفاده ميکنند.
وي ضريب نفوذ تلفن ثابت در اســتان کردســتان
را  ۳۴درصد عنوان کــرد و گفت :در هرجاي نقاط
شهري مشترکاني که نياز به تلفن ثابت داشته باشند
در کمترين زمان خدمت ارائه ميدهيم.
مدير مخابرات منطقه کردســتان با اشاره به حوزه
اينترنت نيز ،يادآور شد :ســرمايهگذاري در توسعه
کمياينترنت را در دست اقدام قرار داديم که اکنون
 ۸۵هزار مشــترک اينترنت داريم و ظرفيت انتقال
استان از وان جي به  10جي رسيده است.
ظرفيت انتقال استان  ۵۴برابر افزايش يافت

حکمــت اضافه کــرد :ظرفيت انتقال اســتان براي
استفاده بهتر مشتريان از اينترنت ۵۴ ،برابر افزايش
يافته است که  ۱۴ميليارد تومان هزينه شد و طرح
توسعه ظرفيت انتقال را هم تا پايان سال چند برابر
افزايش خواهيم داد.
وي برگــردان  CRMرا از ديگر اقدامات مخابرات
خواند و افزود :سامانه متمرکز با کارايي باالتري در
اين حوزه انجام داديم.

دکتر آزاد حکمت مدير برتر کشوري در شرکت مخابرات ايران شد

وي خاطرنشــان کــرد :تفکيک ترافيــک داخلي و
بينالملــل کامل در اســتان انجام شــد و عالوه بر
افزايش کيفيت نصف هزينــه ترافيک بينالملل در
حوزه اينترنت بوده است که در راستاي تحقق شبکه
ملي اطالعات اقدام بزرگي به شمار ميرود.
مديــر مخابــرات منطقه کردســتان اضافــه کرد:
ســامانههاي متعددي براي پايش وضعيت طراحي
کرده ايم که براحتي وضعيت کيفيت شبکه اينترنت
را پايش ميکند.
حکمت بيشترين سرمايهگذاري مخابرات استان را در
بخش سيار دانست و افزود :پيشرفتهترين تکنولوژي
دنيا را در استان داريم و تمام شهرستانهاي استان
از اين تکنولوژي برخوردارند.
وي بيان کرد :مراکز شهرستانهاي استان از امکان
نســل فورجي پالس برخوردارند و در  ۱۸روستاي
بزرگ و شهر کوچک اســتان نيز امکان استفاده از
اينترنت نسل چهار را دارند.
  ۱۱روستاي اســتان مجهز به نســل سه اينترنت

هستند

وي اضافه کرد :استان کردستان به لحاظ تکنولوژي
در لبه تکنولوژي دنيا قرار دارد و مايه افتخار است.
مدير مخابرات منطقه کردستان بيان کرد :در سال
 ۹۶برخي روســتاهاي استان که شامل  ۱۱روستاي
اســتان است نيز به نسل سه اينترنت مجهز هستند
و همچنان در حال ارتقا هستيم.
مدير مخابرات منطقه کردســتان ســرمايهگذاري
از فيبر نوري براي اســتفاده از بســتر سريع و امن
با ظرفيــت نامحــدود از ديگر اقدامــات مخابرات
کردستان است.

در پنجمين جشــنواره روابط عموميهاي
برتر شــرکت مخابرات ايــران ،دکتر آزاد
حکمت به عنــوان مدير برتر کشــوري و
روابط عموميمخابرات منطقه کردســتان
نيز به عنوان روابط عموميبرتر در شــرکت
مخابــرات ايران معرفي شــدند.به گزارش
روابط عموميمخابرات منطقه کردســتان،
اين جشنواره با هدف بررسي عملکرد روابط
عموميســنتي و مدرن به صورت ساليانه
برگزار ميشــود بر اســاس اين گزارش در
پنجمين جشــنواره روابط عموميهاي برتر

حکمــت ايجــاد زيرســاخت در کردســتان براي
فيبرنوري را چهار هزار و  ۳۴۵کيلومتر دانســت و
گفت :اين مهم آمار چشــمگيري محسوب ميشود
که با استانداردهاي کامل انجام شده است و امکان
توســعه آتي و تکنولوژيهاي آتي را براي ما فراهم
ميکند چرا که امنترين بستر ارتباطي است.
وي امکان فراهم شــدن ايجاد شــهر هوشمند را از
توانايي مخابرات اســتان دانســت و گفت :مخابرات
آمادگــي اين مهــم را دارد چرا که ايــن مهم ارائه
خدمــات و بهــرهوري و افزايــش اشــتغال براي
متخصصان حوزه ارتباطات را بدنبال دارد.
وي تصريــح کرد :پيشــرفتهترين تکنولوژي دنيا با
ظرفيتســازي باالي ســي هزار پورت با  fttxوارد
استان شده اســت و که حرکت به شهر هوشمند و
اينترنت با سرعت باال را کامل دربردارد.
مدير مخابرات منطقه کردستان بيان کرد :تغييراتي
نســبت به نحوه اســتفاده اينترنت اعمال شده که
فروش حجميبرداشته شــد و سرويس به مشترک
با باالترين کيفيت ارائه ميشود.
ســرمايهگذاري  ۳۰۰ميليارد تومانــي مخابرات در

کردستان

حکمت مجموع خدمات انجام شده مخابرات استان
در چهار ســال و نيم اخيــر را  ۳۰۰ميليارد تومان
ســرمايهگذاري عنوان کردو گفت امســال نيز ۳۶
ميليارد تومان نيز سرمايهگذاري شده است.
وي افزود :شــان و نياز مــردم ما ايجاب ميکند که
ما نياز مردم را برطرف کنيم و سازمانهاي مختلف
بهويــژه در مواقع بحراني کمک کننــد تا خدمات
فرابخشــي مخابــرات منطقه کردســتان به خوبي

شــرکت مخابرات ايران کــه هفتم دي ماه
سالجاري با حضور دکتر قنبري رييس هيات
مديره و دکتر دياني معاون توســعه انساني
شرکت مخابرات ايران ،مديران و کارشناسان
مخابراتي در مناطق استاني در مشهد مقدس
برگزار شد ،مدير مخابرات منطقه کردستان
براي دومين سال متوالي معيارهاي مورد نظر
را در انتخاب به عنــوان مدير برتر به خود
جلب کرد.دکتر آزاد حکمت با کســب اين
عنوان ،لوح تقدير و تنديس جشنواره را در
حوزه مدير برتر کشوري در شرکت مخابرات

توسعه يابد.
وي با اشاره به مطالبات مخابرات بيان کرد :مطالباتي
از مردم و دســتگاههاي استان داريم که درخواست
ميشــود پرداخت کنند تا بتوانيم مجدد براي ارائه
خدمت بهتر به مردم فعاليت کنيم.
وي حذف قبض کاغذي را از ديگر اقدامات مخابرات
استان نام برد و گفت :اســتفاده از سامانه  ۲۰۰۰و
هم ســامانه  ۲۰۲۰براي پرداخت قبوض در دستور
کار قرار گرفت و اجرا شد.
ارتباط در روستاها باالي  ۹۰درصد است

مدير مخابرات منطقه کردســتان خاطرنشان کرد:
روستاها باالي  ۹۰درصد ارتباط دارند و روستاهايي
کــه ارتباط ندارند بســيار کم جمعيت هســتند و
روســتاها  ADSL ۳۳۰پرســرعت دارنــد و ۸۵۰
روستاي استان آنتن موبايل دارند.
حکمت با اشــاره به اختالالت شبکه تلفن در زلزله
اخير سنندج گفت :هيچ شبکهاي در دنيا براي مواقع
بحران شبکهاي طراحي نميکند و خواهش ميکنيم
مــردم از مواقعي کــه اتفاقاتي ماننــد زلزله پيش
ميآيد تماسهاي خود را کوتاه کنند و سازمانها و
ارگانهاي مختلف نيز در تملک ســايتهاي موبايل
کمک کنند تا ظرفيت ارتباطي گسترش يابد.
وي اعــام کــرد :در زلزله اخير ســنندج کمترين
مشــکل ارتباطي داشتيم و کمتر از نيم ساعت تمام
شبکهها به حالت عادي بازگشت.
وي با اشــاره به اينکــه دکلهــاي مخابراتي هيچ
مشــکلي براي مردم ايجاد نميکننــد ،افزود :مردم
نگران اشعههاي دکلهاي مخابراتي هستند و اجازه
نميدهند در برخي جاها دکلها نصب شوند.

ايران را دريافت نمود.
همچنيــن روابط عموميمخابــرات منطقه
کردستان با کســب رتبه برتر کشوري در
بخــش ارتباطات برون ســازماني موفق به
دريافت لــوح تقدير و تنديــس پنجمين
جشــنواره روابط عموميهاي برتر شرکت
مخابرات ايران شد.بر اســاس اين گزارش
مخابرات منطقه کردستان در مجموع موفق
به دريافت دو لوح تقديــر و دو تنديس از
پنجمين جشــنواره روابط عموميهاي برتر
شرکت مخابرات ايران شد

