اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺧـﺪﻣﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ارﺑﻌﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺮاق‘ ،ﻋﻠﯽ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻮﯾﻠﺪی’ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ ﺑﺎ ‘ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ’
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار دو ﻃﺮف ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻨﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوری ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻃﻮل
زﯾﺎرت ارﺑﻌﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و
ﻋﺮاق و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺑﻪ زاﺋﺮان
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و

ﻓﻨﺎوری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﺎم زﯾﺎرت ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘـﺲ از آن اﻟﺨﻮﯾﻠـﺪی و ﺟﻬﺮﻣـﯽ وﺿﻌﯿـﺖ زاﺋـﺮان و ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺮاﻗﯽ و
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﯾﺎم زﯾﺎرت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ارﺑﻌﯿﻦ در دو ﺑﺨﺶ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زاﺋﺮان و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻن دو
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر ،ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺷﺮوط ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮاق ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زاﺋﺮ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﮑﺮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮاق ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ازدﺣﺎم و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎورم***17ع ص** **380
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم */
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