آذریﺟﻬﺮﻣـﯽ :در ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨـﮓ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از دﻣﺎوﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »روﯾﺶ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ« ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﺳﺎلﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﻗﺘﺼـﺎد دﯾﺠﯿﺘـﺎل ،اﺳـﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ،
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ روزﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺛﺮوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻬﺮهوری ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و در واﻗﻊ اﻣﺮوز ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ ﺧﻸ
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ روﺑﻪرو ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﺎل  92ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺳﺎل  95ﺟﻬﺶ ﺧﻮﺑﯽ را در رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﮐﺮدن 87
ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮباﻻﺟﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :در اﯾﺎم دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺣﺪود  150ﺷﺮﮐﺖ در
ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻨﮓ روی ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﻧﺒﻮد.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﻣﺮدم آنﻫﺎ را از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدهای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪای روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪای در
ﮐﺸﻮر ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دوﻗﻄﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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