ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی :ارز رﻣﺰ ﮔﺮام؛ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ از اﻧﺤﺼﺎر ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻠﮕﺮام
ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در ﺳﺎل  97ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮد.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﺎﻗﺪ آدرس و
ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ
رود.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻏﺎﻟﺐ
اﺳﺖ اﻣﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در رده ﻫﺎی  6-5و ﯾﺎ  7ﻗﺮار دارد.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮ ﻗﺮار دادﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﮑﻮی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺳﻨﺪ 32
ﺻﻔﺤﻪ ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ روش »آی ﮐﻮ« ﮐﻪ ﯾﮏ راه ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
رﻣﺰ ارز اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﺑﺰرگ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﮑﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺴﺖ؟
وی اﻓﺰود :در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ در آن از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :در ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎز راه اﻧﺪازی ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮم« اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻣﺘﻦ  32ﺻﻔﺤﻪ ای ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ از اﻧﺤﺼﺎر ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺗﺲ آپ ،ﻻﯾﻦ و اﯾﻤﻮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮ
دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ،ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ وارد ﺳﮑﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺷﻮد ،ﮔﻤﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ
ﺑﺎزار وارد ﻧﺸﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻫﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮل را ﺷﯿﻮع دﻫﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن را
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  6ﺗﺎ  7ﻫﺰار ﻣﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻠﮕﺮام ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﺪ.
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