اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دواﯾﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری:

اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪور ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دواﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻫﻤﺎﯾﺶ "ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان" اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ 60 ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺮج و راهاﻧﺪازی  OTTو
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ دواﯾﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  60ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ" :اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪور ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 14
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎد رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ".

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
از ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اداﻣﻪ داد" :اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺮج ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20ﻫﮑﺘﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﻫﺎب ﭘﺴﺘﯽ" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و "اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮ  ICTﻧﻤﻮﻧﻪ" از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮﯾﺪور اﺳﺖ .وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﻖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﻧﺪ و دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد".
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دواﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی  OTTو ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ" :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎلﻫﺎی  92ﺗﺎ  96در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 32
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎدل  3ﻫﺰارو ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل  6ﻫﺰارو ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﻻﻳﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮده اﺳﺖ".

دواﻳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريﻫﺎ در ﺣﻮزه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ" :ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و راهاﻧﺪازي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﺎ CDNﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد".
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