ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰام ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎﯾﺸﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
داﺧﻞ ،ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ ی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺧﺒﺎر

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در روز ﻫﺎی ﭘﺲ از آن داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه
ﻫﻤﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﺮﺧﻂ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ

ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ«.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ دواﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮده ﺑﻮد »اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺎﯾﺪه ای ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮور ﻫﺎﺳﺖ«.

اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ )ﻣﺼﻮﺑﻪ ی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮا( ﺑﻮد و زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺖ«.
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺟﻠﺴﻪ ی ﭘﯿﺶ روی ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن
ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﻣﺼﻮب ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﻣﺼﻮﺑﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮده در ﺣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ
ً

ﺷﺪه اﺳﺖ. .
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

