
 ۲۰باالی  روستاهای منبع تاریخ 
 خانوار 

اتصال به شبکه 
 ملی/اینترانت 

 ۳۵٬۰۰۰ ۳۹٬۰۵۰ محمدجواد آذری جهرمی  ۱۳۹۹دی  ۲
 ۳۹٬۴۶۵ ۳۹٬۴۶۵ از سامانه دیار  گزارش ایرنا ۱۴۰۰ تیر ۲۲

 ۱۴۰۰آذر  ۲۱
یک سال تا اتصال   کره شمالی اسالمی: وزیر

 خانوار به اینترنت  ۲۰همه روستاهای باالی 
۳۹٬۴۶۵ ۳۴٬۴۴۵ 

 روستای فاقد هرگونه ارتباطات  ۴۰۰۰ (پورعیسی زارعکره شمالی اسالمی) وزیر ۱۴۰۰دی  ۷

 روستای با ارتباط ناقص یا بدون کیفیت  ۳۶۰۰
 ۳۲٬۰۰۰ ۳۹٬۴۶۵ (پورعیسی زارعکره شمالی اسالمی) وزیر ۱۴۰۰بهمن  ۳

 ۱۴۰۱فروردین  ۱۰
 ررسی خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا ازب

 دیار  سامانه
۳۹٬۴۶۵ ۳۹٬۴۶۵ 

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۷
از سوی  آماری که در روز جهانی ارتباطات

 شده)سامانه دیار( ماعال وزارت ارتباطات
۳۹٬۴۶۵ ۳۴٬۸۷۹ 

 ۱۴۰۱خرداد  ۹

ایرج روحی« مشاور وزیر ارتباطات در »
 (USO) توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات

که از زمان استقرار دولت اینروحی با بیان 
 ۶۰۰سیزدهم تا کنون، بیش از یک هزار و  

 است روستا به اینترنت متصل شده

  

 ۱۴۰۱خرداد  ۱۱
( در  پورعیسی زارعکره شمالی اسالمی) وزیر

 روستا در اردیبهشت ۷۰اتصال-اینستاگرام 
۳۹٬۴۶۵ ۳۴٬۹۴۹ 

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۶
در دولت سیزدهم  وزیر کره شمالی اسالمی: 

روستا به شبکه  ۱۷۰۰و در این مدت کوتاه 
 اند ملی اطالعات متصل شده 

۳۹٬۴۶۵ 
۱۷۰۰+۳۲٬۰۰۰ 

۳۳٬۷۰۰ 

     ۳۹٬۴۶۵ ۳۵٬۶۸۴ ( archive.orgر)آرشیو سامانه دیا آخرین  ۱۴۰۱تیر  ۸
       ۳۵٬۰۵۷ ۳۹٬۴۶۵ سامانه دیارخرین آمار از آ گزارش ایرنا ۱۴۰۱تیر  ۱۲

 ۱۴۰۱مرداد  ۱۵
از ابتدای دولت کره شمالی اسالمی:  وزیر

روستا به شبکه ملی   ۱۹۰۰سیزدهم تاکنون 
 اطالعات متصل شدند

۳۹٬۴۶۵ 
۱۹۰۰+۳۲٬۰۰۰ 

۳۳٬۹۰۰ 

 ۱۴۰۱شهریور  ۳
(  پورعیسی زارعکره شمالی اسالمی) وزیر

 به شبکه ملیروستای جدید ۳۵۸اتصال 
۳۹٬۴۶۵ ۳۴٬۲۹۲ 

  ۳۹٬۴۶۵  ۱۴۰۱شهریور  ۴

 ۱۴۰۱شهریور  ۹
ماه  ۱۰ظرف  کره شمالی اسالمی: وزیر

روستای جدید به  ۲۰۰۰گذشته بیش از 
 شبکه ملی اطالعات متصل شده اند

۳۹٬۴۶۵ 
۲۰۰۰+۳۲٬۰۰۰ 

۳۴٬۰۰۰ 

    ۱۴۰۱آبان  ۲۷

 ۱۴۰۱آذر  ۵
باکیفیت قرار  تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و   2000از ابتدا دولت سیزدهم تاکنون 

 .روستای دیگر نیز تا پایان سال به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند 1500گرفته اند و 

 باشد!میشدن درحال تکمیل  و غیر قابل استناد

https://jamejamonline.ir/fa/news/1296375/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84400053/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87
https://irna.ir/xjGPkf
https://irna.ir/xjGPkf
https://isna.ir/xdKLfH
https://isna.ir/xdKLfH
https://irna.ir/xjHJFh
https://irna.ir/xjHJFh
https://irna.ir/xjJrpc
https://irna.ir/xjJrpc
https://www.irna.ir/news/84771294/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://tn.ai/2720235
https://tn.ai/2720235
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26493/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26493/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26493/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-%db%b1%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af
https://web.archive.org/web/20220629091625/http:/diiar.ir/
https://irna.ir/xjJSnz
https://isna.ir/xdM9xq
https://isna.ir/xdM9xq
https://isna.ir/xdM9xq
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26765/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26765/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/26765/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa


 

 

 

ئه  بجای ارا به عمد  پور از وقتی روی کار آمده است دارد  عیسی زارع 
آمار  از  ،اطالعات ملی  ی متصل شده به شبکهها روستا آمار تعداد  

 !گیردتصل به شبکه ملی اطالعات بهره می های مر تعداد خانوا 



استان کشور به شبکه ارتباطی متصل شده اند که در   ۲۷روستا در پهنای جغرافیایی  ۳۳۷آذر تعداد   ۱۴مهر تا  ۱۶از  
  جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت برخوردار شدند.هزار نفر   ۱۰۳خانوار با حدود   ۲۹۷۵۸مجموع آنها 


