از آنجا كه شاخص میزان دسترسی شهروندان به اینترنت ،یکی از شاخص های نشان دهنده پیشرفت هر كشور
می باشد؛ و از سوی دیگر با توجه به آنکه دولت یازدهم توسعه همه جانبه مناطق دورافتاده و كمتر برخوردار را

جزء اولویتهای كاری خود قرار داده اســت؛ در آغاز به كار دولت تدبیر و امید ،شاهد تصویب قانونی بودیم كه به
الزام اختصاص درآمدهای بخش فناوری اطالعات ،به منظور توسعه زیرساخت های این بخش تاكید می كرد.

بدین ترتیب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز همسو با دولت با هدف كاهش شکاف دیجیتالي در مناطق

كمتر برخوردار ،خدمت رســاني به مناطق محروم و به منظور رفع تبعیض در استفاده از خدمات پایه ارتباطي و
فناوري اطالعات با تالش بی وقفه توانســته است با توسعه دسترسي خدمات الکترونیکي براي بیش از  25هزار

روستا یکي از اركان تحقق عدالت اجتماعي را محقق نماید و در حال حاضر با افزایش زیرساخت های مرتبط با

اینترنتپرسرعت،همنشینروستاییان

حوزه فناوری اطالعات ،عالوه بر شهرها ،بسیاری از روستاها نیز به سطح وسیعی از خدمات الکترونیکی در كنار

تلفن های ثابت و همراه و اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.

بی شک پیاده سازی برنامه های منسجم وزارت ارتباطات با هدف دسترسی كلیه روستاهای كشور به شبکه های

كمکشدند
بهرهكهمند
 25475روستا در دولت یازدهم برای نخستینبار از اینترنت پرسرعت
ارتباطی كه از آن تحت عنوان پروژه  OSUنام برده می شود ،نقطه عطفی در تاریخ توسعه ایران است
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کسبوکارهاینوین؛دستاورداینترنتروستایی

کمترشدنسفرهایشهری

«معصومــهنــورزاده»کارمنــدخانهبهداشــتدرروســتایخواجه
غیاث شــهر میانه (اســتان آذربایجان شرقی) است؛روســتایی که از
مردادماه امســال به اینترنت پرسرعت 4Gمتصل شــده است .وی
دربارهاینترنتروســتامیگوید:سرعتاینترنتپرسرعتروستای
مــا بســیار بهتــرازاینترنتــیاســتکهپیــشازاینازســویشــرکت
مخابــرات در اختیارمــاقرارگرفتهبود.ســرعت ایــن اینترنتعالی
اســتوازاینبابتخیلیخوشــحالهســتیم.مادرخانهبهداشت
ازاینترنــتبرایکارهــایاداریخوداســتفادهمیکنیموچوندیگر
قطعووصلنمیشــودبراحتــیمیتوانیمارتباطبرقــرارکنیم.وی
ادامهمیدهد:مردمروســتایمابرایانجامبســیاریازکارهایشان
گروههای تلگرامی راهاندازی کردهاند و حتی دیگر نیازی نیســت40
کیلومترتاشــهربروندوخریدهایخودراانجامدهندچونازطریق
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اینترنــت از فروشــگاههای
اینترنتــیخریــدهــمانجام
میدهنــد و محصــول از
طریق پســت برای ما ارسال
میشــود .در کل از وقتــی
اینترنــت پرســرعت بــه
روســتای ما و چند روســتای
دیگر آمده خیلــی راحتتر
میتوانیــم کارهــای اداری و
روزمره خــود را انجام دهیم
وهمهازاینوضعیتبسیار
راضیهستند.

کمبوداطالعرسانی

حسینعلیزادهنیزیکیازکارمنداندهیاریروستایماژان(استان
خراسانجنوبی)دوماهیمیشودازاینترنتپرسرعت4Gاستفاده
میکند.ویبااشــارهبهســرعتباالیاینترنتثابتوهمراهدراین
روستا میگوید :از ســرعت هر دو مدل اینترنت راضی هستیم .ما در
دهیاریبرایانجامکارهایاداریازاینترنتاستفادهمیکنیموالبته
چندخانوادههمبهاینترنتخانگیوصلهستند.ویمیافزاید:در
روستای ما دانشــجویان و دانشآموزان استفاده بسیاری از اینترنت
دارند وشــاهد پیشرفتهای درسی آنها هســتیم چون به یکمنبع
مناسبعلمیمتصلشدهاند.سایرمردمروستاهمبرایپرداخت
قبض،خریدو...ازاینترنتپرسرعتبهرهمیگیرند.

معصومه
نورزاده
از روستای خواجه
غیاث شهر میانه:
مردم روستای ما
برای انجام بسیاری از
کارهایشان گروه های
تلگرامی راه اندازی
کرده اند و حتی دیگر
نیازی نیست
40کیلومتر تا شهر
بروند و خریدهای
خود را انجام دهند
چون از طریق اینترنت
از فروشگاههای
اینترنتی خرید
میکنیم و محصول از
طریق پست برای ما
ارسال می شود

«یاســین فربــه» از روســتای
کولــق شــهر ارومیه (اســتان
آذربایجــان غربی)هــم
میگویــد :از تیرمــاه در
روســتا اینترنــت پرســرعت
 4Gرا هانــدازی کرد هانــد
و بســیار راضــی هســتیم.
البتــهقبــاًدرروســتایمــااز
اینترنت مخابرات اســتفاده
میکردیم که اصالً ســرعت
خوبــی نداشــت ولــی حــاال
خیلیبهترشدهوصددرصدرضایتداریم.درروستاازبستراینترنت
برای انجام کارهــای اداری ،ارتباط با ادارات مربوطه مثل دانشــگاه و
ادارههای بهداشــت ،پرداختها و ...اســتفاده میکنیــم .بجز انجام
کارهــایاداریوروزمرهونیزپیگیــریاخبارفعالًکارخاصدیگریبا
این امکانات انجامنمیشــودمثالًهنوز ندیدهامکهکسی درروستا از
اینظرفیتبرایکسبوکاراینترنتیاستفادهکندشایدبهایندلیل
اســتکهمدتزمانزیادینیســتاینترنتپرسرعتبهروستایما
واردشدهاستوهنوزمردمازامکاناتآناطالعزیادیندارند.

«غالمرضــاســعید»ازروســتایزریــنآبــادشــهردامغان(اســتان
سمنان)نیزدیگرکاربرروستاییاستکهدرخانهبهداشتفعالیت
توگــوبــاخبرنــگارروزنامــهایرانمیگویــد:اخیراًدر
دارد.ویدرگف 
خانهبهداشــتروســتایما اینترنتپرســرعت 4Gراهاندازیشده
کهســرعتبســیارخوبیدارد.البتهدوســالیمیشــودکــهاینترنت
ثابت در روستای ما راهاندازی شده و متقاضیان ،اینترنت مخابرات
راخریــداریکردنــد،منهــمدرخانهازاینترنــتخانگیمخابرات
45
استفادهمیکنمولیاینترنت4Gبسیارپرسرعتاستوایندوقابل
مقایسهباهمدیگرنیستند.درخانهبهداشت،مابهسیستمیکپارچه
وزارتبهداشتواتوماسیوناداریمتصلهستیموکارهایاداریو
روزمره را از این طریق بسرعت انجام میدهیم .در روستا هم بیشتر
جوانانودانشآموزانازاینترنتاستفادهمیکنندوخریداینترنتی
انجاممیدهند.پرداختقبوضوکارهاییمشابهازطریقاینترنت
بخشیدیگرازموقعیتهاییاستکهدراختیارماقرارگرفتهاست.

تحولدربهداشتروستا

فاطمهباقریازروستایطنینانشهرنائین(استاناصفهان)نیزکه
درخانهبهداشــتاینروســتافعالیتدارد،میگوید:ازشهریورماه
امســال بــه اینترنــت پرســرعت 4Gدسترســی داریــم و حــاال دیگر
دانشآموزانومعلمانازاینظرفیتبهترینبهرهرامیگیرندواز
این بابت بسیار خوشحالند.ساکنان روستای ما اخیراًدر سرشماری
اینترنتینفوسومســکنشــرکتکردندوازســویدیگرمــادرخانه
بهداشتازاینترنتبرایانجامکارهایاداریخوداستفادهمیکنیم
وبراحتیواردسامانهوزارتبهداشتودرمانشدهوکارهایمربوط
بهبهداشتروستاراانجاممیدهیموهمهراضیهستند.

اینترنتپرسرعتآزمایشی

علیرضامحققازروستایبهاراناستاناصفهانهممیگویدتقریباً
یکســالیاســتکهاینترنتپرســرعتواردروستایماشــدهاستو
ســرعتآننســبتبــهاینترنتمخابراتبســیارباالاســتوخیلی
رضایتداریم.البتهفعالًاینترنتپرســرعترابهصورتآزمایشی
برایدهیاریراهاندازیکردهاند .گویاقراراستدرآیندهتوسعهپیدا
کندومردمنیزازایناینترنتپرسرعتاستفادهکنند.مادردهیاری
ازطریقاینترنتبهاتوماسیوناداریاستانمتصلهستیموکارهای
اداریراانجاممیدهیم.نامههاوبخشنامههارادانلودمیکنم.البته
در کنارش اســتفادههای روزمــره از اینترنت که بــه تبلیغات مربوط
میشــودراهــمداریم.ازاینترنتدرروســتابیشــتردانشآمــوزانو
دانشــجویانبرایانجامتحقیقاتومطالعاتخودبهرهمیبرندو
ازفضایمجازینیزاستفادهمیکنند.
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علــیمحمودیانــیازروســتایشــلههحاجیحســینشــهرآبادان
(اســتان خوزســتان) که در دهیاری فعالیــت دارد ،میگویــد :از عید
فطرامســالروســتایمابهاینترنتپرســرعت 4Gمتصلشدهوما
تازه طعم اینترنت با ســرعت باال را چشــیدهایم .حاال دیگر سرعت
اینترنتبســیارخوباســتومیتوانیمبسرعتســایتهایمورد
نظرخودرابازکنیم.درواقعمیتوانگفتکههمهازسرعتاینترنت
رضایــتدارنــد.ویمیافزایــد:فعــاًدردهیــاریازبســتراینترنت
دربخــشاداریاســتفادهمیکنیــمومیتوانیمبهســایتهارفتهو
بخشــنامههاوکارهــایاداریونامههــایمربوطــهخــودراپیگیری
کنیم .البته درکنــار انجامکارهای اداری ،اخبار ومطالب روز کشــور و
دنیاراهمدنبالمیکنیم.فعالًدرروستایمابیشازاینازاینترنت
استفادهاینمیشودولیخبردارمکهبرخیجوانانبهفکراستفاده
ازفضــایمجازیواینترنتبرایراهانداختنکســبوکارهاینوین
هســتندکهاگرموفقشوندنقشیعمدهدرپیشگیریازمهاجرتبه
شــهرهای بزرگ ایفا میکند .البته باید بگویم که تعداد جوانانی که
بهدنبالراهاندازیکسبوکارهستندکماستوشایدهمدلیلآن،
عدمفرهنگسازیونبودآموزشهایمنسجمبهمردمروستادرباره
استفادهازاینترنتباشد.
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«رضــامنصوری»یکیازســاکنانروســتایآهنگاســتانخراســان
رضــویاســتکهازداشــتناینترنتپرســرعتبســیارخوشــحالو
رضایتمنــداســت.ویبااشــارهبهاینکه 2ســالیمیشــودروســتای
آنهابهاینترنتپرســرعتمتصلشــدهاســت،میگوید:حاالدیگر
تمام کارهای اداری ،پرداخت قبــوض و ...را از طریق اینترنت انجام
میدهیم.دانشآمــوزانهمبرایانجامتحقیقهایخودبهترین
اســتفادهراازفضایمجازیمیبرندودیگرنیازینیستبسیاریاز
کتابهــاراخریــداریکنندچونمیتواننــدازکتابهایالکترونیک
اســتفادهکنندکه همقیمتکمتــری داردو همنیازینیســتبرای
کوچکترینکارهابهشهرهایاطرافسفرکنند.
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