ﺟﻬﺮﻣﯽ :ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺗﺎ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دوﺑﺎره داغ ﺷﺪه و
اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،در ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻠﯽ روی ﺳﺮورﻫﺎی

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دارد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی
روﻧﻖ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﻼغ را
ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٠روز آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،اﻟﺰام ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رواج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ،
ﻣﺠﻮز ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام را اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻀﻮر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻔﺎف
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﺎول دورف« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﮕﺮام ،اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ را ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

