اﻧﺘﻘﺎد از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺎری در
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و واﮐﻨﺶ
واﻋﻈﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎی »ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮم آﺑﺎدی« ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،از ﮐﻢ ﮐﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی

ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  8ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
او ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  8ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺮم آﺑﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ،ﺗﺎ  40ﺑﺎر درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮی ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻓﺎز ﺳﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و واﮐﻨﺶ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺧﺮم آﺑﺎدی
ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﺧﺮم آﺑﺎدی اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ واﮐﻨﺶ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪ؛ آﻗﺎی »ﻣﺤﻤﻮد
واﻋﻈﯽ« وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز 3
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮔﻔﺖ:

اﯾﺸﺎن دﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اداره ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﻇﻬﺎرات ﺷﺨﺼﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی دوﻟﺖ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﻫﻞ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﻢ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و اﺟﺮای ﻓﺎز ﺳﻮم آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

آﻏﺎز ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزادی ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد:

در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ،اﺷﯿﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎزل ،ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ای در ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺣﺎل
اﺟﺮای ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

