ﺟﻬﺮﻣﯽ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮدم -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ) ۲۸ﺧﺮداد( ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ از ﻗﻮل او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ آوردن ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان،
ﺗﻠﮕﺮام را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .او درﺑﺎره اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﻠﮕﺮام را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﻨﺎر
ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ«.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 ،۹۶ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﻨﺖ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ۹۷ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن را ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ درﺑﺎره ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﭼﻨﺪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ» ،ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﻫﺎتﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام ﻃﻼﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪای  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را دارد و ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺴﺖ» :ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺪ اﻟﺰام ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ

اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻬﯿﻪ و در ﺷﻮرای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪی ﻫﻢ
ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﺑﻮده ،ﺳﻨﺪ آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب
ﺳﻨﺪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و در ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ:

»آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺻﺪی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺟﺮاﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۸۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از اﺟﺮا را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ .در ﺧﻼ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،روی زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻨﺪه و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

