ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم
ﭘﺮداﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در روﯾﺪاد »ﻫﻔﺘﻪ اﯾﺮان دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻗﺮار

داد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻃﯽ ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﯽ  ITUﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺑﺤﺚ

ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺤﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ

ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ رخ داده اﺳﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر ذاﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮد ده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﻮد ده ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻔﺎف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﻧﻤﯽدﻫﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﺧﺮج ﮐﺮدﯾﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دو  Coreﺷﺒﮑﻪ و دو
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻞ و دو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و  OSSو  Bssﺑﺪﻫﯿﺪ؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﻤﺮاه اول از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات WLA
را ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ  ۴۰رﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻢ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد  FMCﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد» :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،ﻫﺮ روز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ درآﻣﺪزاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ
را ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺣﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻄﻞ

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻔﺘﺪ» :ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ  5G FWAﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮی درون اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺖ در  ۵اﺳﺘﺎن ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  B2Bاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺷﮑﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻮزه داﺧﻞ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﭘﺮواﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺮاﺗﻮر وارد ﺷﻮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎ دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ  ۶۰ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺗﻬﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ«.
ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺤﺼﺎر ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ  5G FWAﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آن رﻓﺘﻪاﻧﺪ .او
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  5Gﺧﻮد در ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰو اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ وا دارد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

