آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﺨﻂ:

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪان در ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را در ﺑﺮ
داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎ
دﯾﺮوز از ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اش از اﻣﺮوز از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ اﻣﺎ در دی ﻣﺎه  ۹۶ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ آن ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۷ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮان
داﺧﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ
رﺷﺪ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ۱۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و از
ﻃﺮف وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪه ای دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب در ﺣﻮادث دی ﻣﺎه  ۹۶اﺟﻤﺎع ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﻓﺸﺎر
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺷﺪ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻓﻘﻂ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل راه اﻧﺪازی
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از ﺳﻮی اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻃﺮح
ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ راﻫﮑﺎر اول و آﺧﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
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