وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل در
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ 15
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی

از ﺑﺎزار دارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮی اﯾﻦ
آﻣﺎر را  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری« ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ از دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:

»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ و
ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ،ﻣﯿﺰان ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﻓﻊ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺪه ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺮدادﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ،ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽرﺳﺪ » :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻓﻀﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ و ﻧﺰول ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و راه ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزار در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ«.
اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺰش ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻢ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﭘﯿﺎم
رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد:

»ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اراﺋﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ،آﻣﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺴﭙﺎ و
آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﺗﻠﮕﺮام (@tlgrphy :ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ
دوران ﻗﺒﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راه
ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از آن دم ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻓﻌﻼ
راهﻫﺎی ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ و درازی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور
دارﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ ﺷﻮد و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺪلﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن و اﺟﺒﺎر ﮐﻮچ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ زﻣﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه راه ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

