وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داد:

ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وارد ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺪ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎز دوم ﻓﯿﻠﺘﺮﻧﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ از آﻏﺎز ﻓﺎز ﺳﻮم ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در راﺳﺘﺎی ﻓﺎز ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺮﻣﺎه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوژﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻓﺎز راه اﻧﺪازی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺧﻼ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم  ۱۳۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻣﺴﺎل در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻨﺎوری و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻓﺎز ﺳﻮم ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و اﺟﺮای ﻓﺎزﺳﻮم
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد اداره ﮐﺮد.
واﻋﻈﯽ اداﻣﻪ داد :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ در ﺣﻮزه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ذﻫﻨﯿﺖ ﺷﺎن
ذﻫﻨﯿﺖ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺧﺮ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
واﻋﻈﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺪود  ۲۳ﻫﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﺪارﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﯿﺘﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
رﻫﺒﺮی و ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

واﻋﻈﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﻣﻌﻘﺘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪم ﺟﻠﻮی ﻧﻮآوری را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﮑﻦ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮاﺧﻼق در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺎک در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﻟﺖ
از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن ،اﺷﯿﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
واﻋﻈﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎزل ،ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ای در ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺣﺎل
اﺟﺮای ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﻣﺮدم آزادی اﻧﺘﺨﺎب دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﺪام روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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