ﺗﻤـﺎس ﺻـﻮﺗﯽ ﺗﻠﮕـﺮام رﻓـﻊ ﻓﯿﻠﺘـﺮ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ
ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺠﻤﯽ و اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺒﻬﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن زﯾﺎد ﺷﺪه
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
و ﻣﺪﯾﺮﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺪارﯾﻢ
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻠﮕﺮام وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﺪارﯾﻢ.
واﻋﻈﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭼﺮا اﺻﺮار دارﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

واﻋﻈﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﮕﺮام ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داده
اﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﻧﺪ و
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽ
دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ واﻋﻈﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ راه
اﻧﺪازی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و از ﻃﺮق ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ،
ﻧﻮآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اداﻣﻪ دارد و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واﻋﻈﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ITاز
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد.
وزﯾـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣﺨـﺎﺑﺮات و
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﮐﻮﺗﺎه

ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ در دراز ﻣﺪت
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
واﻋﻈﯽ از ﻣﺨﺎﺑﺮات و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮآوری و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮع از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺻﻮت و دﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ دارﻧﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺮوﻧﺪ.
واﻋﻈﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﺮده و
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

و

ﻓﻨﺎوری

اﻃﻼﻋﺎت

در

ﺧﺼﻮص

ﺣﻤﺎﯾﺖ

دوﻟﺖ

از

ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد.
واﻋﻈﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮاتﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وارد ﯾﮏ دوره ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را
ﺑﻪ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در  ICTو راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اَﺑﺮی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
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