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Posted on ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﺨـﺎﺑﺮات اﯾـﺮان ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات وزﯾـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﺒﻨــﺑﺮ ﺑــﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎلﻫــﺎ ،داﮐﺖﻫــﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪﻫــﺎی ﻣﺨــﺎﺑﺮاﺗ از اﯾــﻦ
ﺷﺮﮐﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺑﺎره ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ از ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﻋﻼم ﮐﺮد" :در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎرﺗﻮﺋﯿﺘ و ﺑﺎز ﻧﺸﺮ آن
در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ،داﮐﺖﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﯾﺮان ،در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧ را ﺗﺼﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﭘﺲ
از ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ،ﺣﻘﻮﻗ
و اﻣﻨﯿﺘ ،ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺧﻮاﻫﯿﻢ وﺿﻌﯿﺘ را ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت )در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل( ،ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺮده را ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﺪﮐ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ در
ﮐﺸﻮر ،اﻧﺤﺼﺎر اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺳﻮی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آذری ﺟﻬﺮﻣ ،ای ﮐﺎش ﺟﻮاﻧﺮاﯾ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺴﺎرت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺣﻞ ﻣﺸﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و
اﺻﻼح زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺗﺎن ﻣﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮاﻓﻨ ،ﺑﺎ ﻣﺮدم رو راﺳﺖ ﻣﺑﻮدﯾﺪ".
در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ" :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ،وﻗﺘ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ و اﺟﺮاﯾ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺎﻓ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ و ﺣﻘﻮﻗ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد:
‐۱ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ ﻣﺷﻮد؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﺟﺮا و ﻧﻬﺪاری ﺷﺒﻪ ﻋﻈﯿﻢ داﮐﺖ و
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ﺳﯿﻢ ﻣﺴ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘ ﺟﺪﯾﺪ درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ؟
‐۲درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ )داﮐﺖ و ﺳﯿﻢ( از ﭼﻪ ﻣﺤﻠ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
‐۳ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰار ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺧﺮد و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻠﯿﻒ ﺣﻘﻮق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﺷﻮد ،آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آﻧﺎن ﻫﺴﺖ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ‐ ﻻﯾﺤﻪ ﻏﯿﺮﺣﻘﻮﻗ و ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ب‐ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد
ج‐ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
د‐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و ﻫﺰﯾﻨﻪ زاﯾ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺻﻼح ﺷﻮد
در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺎزﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ  ICTدر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزار ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ".
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