دﺳﺘﻮر ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺎدر ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۸
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺧﺒﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
»ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ«.
آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺷﻐﻞ
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :ﮔﺰارش اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻓﺮومﻫﺎﯾﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن
آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺎوره اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﯿﻨﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ )از زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در روﻧﺪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
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