ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی :ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ و ﻫﺎﺗﮕﺮام ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﺗﮕﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲﺷﺎن ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺻﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﺗﮕﺮام و
ﻃﻼﮔﺮام ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و او ﻣﺸﮑﻼت را از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ
ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﺳﻌﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

»ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ راه ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ دو ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﮔﭗ و ﺳﺮوش ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲاپ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮر را دارد ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد» :ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی داده ای ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در داﺧﻞ اﯾﺮان را دارﻧﺪ ﻣﺠﻮز اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
»ﻋﺒﺎس آﺳﻮﺷﻪ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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