ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﮐﺎر  ۱۸۰۰ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ GLX؛ آﯾﺎ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،آذر ۱۳۹۶
در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزش  35ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر از ﻟﺰوم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺒﺮ داد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رخ داده و ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﺎر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ  2.5ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ:

»در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺻﺪ روز دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارم ،ﺧﺒﺮی
ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر  1800ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ  GLXﻧﺸﻨﯿﺪم«.
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وی در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺷﺮﮐﺖ  GLXﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﺟﻮاد ﺳﻌﯿﺪی« ،رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداﻧﺪ:

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﯽالاﯾﮑﺲ اﺳﺖ

»ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻣﺮوزی ،ﮐﺎرﺷﺎن را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﻮلﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮدش را از
ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺳﺨﺖاﻓﺰار رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ راه
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﻏﺎز اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺎرﺳﺘﺎن داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺷﺪ«.

ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
او از ﭘﺮﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی  94و  95ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از دﺳﺖ داد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز رﺳﯿﺪن  Glxﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯿﺪی ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن  3000ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد و
ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از  2000ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺷﺮﮐﺖ  Glxﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺒﻠﺖ )اﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز(،
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮدمﻫﺎی  3Gو  4Gﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ از ﻫﻨﺪ
و ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزﻣﻪ را از آﻧﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺣﺎﻻ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻧﻮاع
اﻣﻮر ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺑﺎزار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﺧﻠﯽﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺮدم واﻗﻊ
ﺷﻮد
ﺳﻌﯿﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد
در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

»ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آرزوﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪای ﻫﻤﭽﻮن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ و ﻣﺪارس ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  20ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ  ،Glxﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  20ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺒﻠﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  300ﺗﺎ  350ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎور دارد
ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺪ
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ،ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻌﯽ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

