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اولویت دولت: گسترش شبکه فیبر نوری

یازدهم،  دولت  پایان  تا  گفت:  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  معاون 
محمدجواد  می شود.  نهایی  و  عملیاتی  فیبرنوری  شبکه  به  شهر   170 اتصال  برنامه 
گام  های  شدن  اجرایی  با  فیبرنوری  شبکه  به  کشور  شهر   170 اتصال  گفت:  جهرمی 
به  دولت  این  پایان  تا  و  است  شده  برنامه ریزی  یازدهم  دولت  در   2 نور  طرح  مختلف 
طور قطع اجرایی می شود. وی با بیان این که استفاده از شبکه فیبر نوری نیاز مند برخی 
داریم  بنا  گفت:  است،  متکی  پی  آی.  و  انتقال  شبکه  توسعه  به  که  است  فناوری  هایی 
زمینه ایجاد فناوری  های الزم برای بهره برداری کامل از شبکه فیبرنوری نیز در دولت 
تدبیر و امید رقم بخورد که زمان بر است و در دولت بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور با اشاره به این که نقاط حضور در شبکه 
طرح  های  اجرای  با  داد:  ادامه  بود،  نقطه   66 کشور  زیرساخت  مجموعه  در  فیبرنوری 
فیبرنوری  شبکه  از  بهره برداری  کامل  ظرفیت  اکنون  اخیر،  طرح  های  ویژه  به  مختلف 
به 104 نقطه رسیده است و در این نقاط اکنون ارائه خدمات می شود. جهرمی با تاکید 
گفت:  امید،  و  تدبیر  دولت  در  فیبرنوری  شبکه  به  کشور  شهر   170 اتصال  بر تکمیل 
شهر های  تمام  به  خدمت  ارائه  قابلیت  ایجاد  و  می شود  خدمات  ارائه  اکنون  شهر   104
در  این که  بیان  با  وی  شد.  خواهد  ممکن   1397 سال  پایان  تا  بر برنامه  ها  بنا  مدنظر 
برخوردار  همراه  تلفن  چهارم  نسل  اینترنت  از  کشور  شهر   400 از  بیش  حاضر  حال 
اپراتور های  سوی  از  همراه  تلفن  اینترنت  چهارم  و  سوم  نسل  ارائه  داد:  ادامه  هستند، 
تلفن همراه در کشور اجرا می شود که بنا بر صرفه اقتصادی این اپراتور ها اقدام به ارائه 
این طرح می کنند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور افزود: تا پایان دولت 
خواهند  متصل  همراه  تلفن  اینترنت  سوم  نسل  به  کشور  شهرستان  های  تمام  یازدهم 
به  نیز  شهر ها  درصد   60 از  بیش  امید  و  تدبیر  دولت  پایان  تا  می شود  پیش بینی  و  بود 
اینترنت نسل چهارم تلفن همراه متصل شوند. وی ادامه داد: نکته درباره نسل چهارم 
داشتن  نیاز مند  خدمت  این  از  استفاده  برای  کاربر  که  است  این  همراه  تلفن  اینترنت 
دستگاه تلفن همراه یا تبلت با قابلیت این فناوری است و این مسئله در شرایط کنونی 
بازار این تجهیزات، قدری حرکت اپراتور ها را برای سرمایه گذاری و تجهیز شهر ها به 
اینترنت نسل چهارم تلفن همراه ُکند و آنان را محتاط کرده است تا بین سرمایه گذاری 
و درآمد برای آن ها توازن ایجاد شود، در هر حال به نظر می رسد این مسئله اکنون در 
بین  مختلف  خدمات  ارائه  قیمت  رقابت  به  اشاره  با  جهرمی  دارد.  را  الزم  شتاب  کشور 
اپراتور های تلفن همراه، گفت: نظارت بر این رقابت  ها و قیمت  ها وظیفه سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی است، ولی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با آنچه به 
نظام  تا  می بینیم  مثبت  را  رقابت  این  و  است  موافق  باشد  نهایی  مشترک  و  کاربر  سود 
شکنی  قیمت  با  بر این که  تاکید  با  وی  برود.  نهایی  مصرف کننده  سمت  به  قیمت  ها 
زمانی  کرد:  تصریح  نیستیم،  موافق  همراه  تلفن  اپراتور های  بین  قیمت  ها  رقابت  در 
شهروندان  تومان  هزار   5 با  امروز  ولی  بود  تومان  میلیون   2 همراه  تلفن  کارت  سیم 
اقتصادی  بنگاه  هم  مصرف کننده،  هم  تغییر  این  از  شوند،  کارت  سیم  مالک  می توانند 
راضی هستند زیرا کاهش قیمت همیشه با افزایش بازار همراه است، از سویی، فرآیند 
قیمت شکنی یعنی کاهش قیمت  ها به سمتی می رود که ضرر بنگاه  های اقتصادی را 
نمی- آن  از  سودی  هم  مشترکان  و  نیست  ارتباطات  وزارت  مطلوب  که  دارد  همراه  به 
برند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات 
می کند،  برخورد  دامپینگ  فرآیند  با  کشور  جاری  قانون  با  مطابق  رادیویی  ارتباطات  و 
بنگاه  هم  و  مصرف کننده  سود  به  هم  زیرا  است  مطلوب  مسئله ای  قیمت  رقابت  ولی 

اقتصادی است.

بــدون شــک بــا بســط و گســترش فنــاوری اطالعــات 
ــیار  ــه بس ــه نکت ــد ب ــان، بای ــای روز جه و نوآوری  ه
مهمــی بــه نــام «فرهنگســازی» بیــش از گذشــته توجه 
ــد  ــای جدی ــتفاده از فناوری  ه ــگ اس ــر فرهن ــود. اگ ش
و بــه خصــوص اینترنــت، در جامعــه ای وجــود نداشــته 
باشــد، اینترنــت می توانــد از یــک ابــزار ســازنده و 
ــزار بســیار مخــرب و مضــر تبدیــل  ــه یــک اب ــد ب مفی
شــود. یکــی از مــواردی کــه در همیــن راســتا از اهمیــت 
ــان  ــوزش جوان ــت، آم ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس
و نوجوانــان در خصــوص چگونگــی بــه کارگیــری 
ــن  ــاک و ام ــتر پ ــک بس ــاد ی ــت. ایج ــت اس اینترن
بــرای اســتفاده و بــه کارگیــری اینترنــت، بــا هزینــه ای 
ــاد اخــالق  ــگ و ایج ــوزش فرهن ــار آم مناســب در کن
ــاد  ــی را ایج ــد فضای ــم می توان ــار ه ــب در کن مناس
ــرفت و  ــز پیش ــه ج ــاری ب ــوان از آن انتظ ــه نت ــد ک کن
رشــد داشــت. خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر شــاهد 
تغییــر دیــدگاه مدیــران تاثیر گــذار کشــور، نســبت بــه 
ــم.  ــف بوده ای ــی مختل ــبکه  های اجتماع ــت و ش اینترن
ایــن تغییــر دیــدگاه نتایــج مثبتــی را بــه همــراه داشــته 
ــات  ــش مراجع ــوان کاه ــه آن می ت ــه از جمل ــت ک اس
ــرد.  ــام ب ــی در کشــور را ن ــر اخالق ــه ســایت  های غی ب
ــن  ــم در ای ــورمان ه ــات کش ــر ارتباط ــی وزی ــه تازگ ب
رابطــه صحبت  هایــی را انجــام داده اســت. وزیــر 
ــاک  ــتری پ ــات را بس ــی اطالع ــبکه مل ــات، ش ارتباط
ــردم در داخــل کشــور  ــع نیاز هــای م ــرای رف ــن ب و ام
بــا قیمــت ارزان برشــمرد و تاکیــد کــرد: در ســه ســال 
ــه ســایت های غیراخالقــی  ــزان مراجعــه ب گذشــته می
کاهــش یافتــه اســت. وزیــر ارتباطــات بــا بیــان این کــه 
شــبکه ملــی اطالعــات دیگــر حــرف و تبلیــغ نیســت 
اظهــار داشــت: ایــن شــبکه حــرف نیســت بلکــه اقــدام 
و عمــل اســت و در روز هــای گذشــته و در تمــام مراســم 
بخــش خصوصــی و دانشــگاهی در ایــن زمینــه گزارش 
ــه  ــد ک ــان کردن ــوع اذع ــن موض ــه ای ــد و ب ــه دادن ارائ
اقبــال مــردم بــه افزایــش اســتفاده از محتــوای داخــل 
ــن واقعیــت اســت.  ــی نشــان دهنده ای و ترافیــک داخل
وی بــا تاکیــد براین کــه وزارت ارتباطــات از ابتــدا 
عالقه منــد بــه کار و عمــل بــوده اســت و قضــاوت را بــه 
مــردم می ســپارد، هــدف از ایجــاد ایــن شــبکه را ایجــاد 
ــرای رفــع نیاز هــای مــردم در  ــاک و امــن ب بســتری پ
داخــل کشــور با قیمــت ارزان برشــمرد. واعظــی تصریح 
کــرد: طبــق آخریــن اطالعــات دریافتــی در ســه ســال 
ــه ســایت های  ــزان مراجعــه ب ــه ســرعت می گذشــته ب
ــن  ــد ای ــم بای ــه و معتقدی ــش یافت ــی کاه ــر اخالق غی
ــا  ــر ارتباطــات ب ــر شــود. وزی ــن هــم کمت ــزان از ای می
بیــان این کــه در توســعه تلفــن همــراه بــه نســل  های 
3 و 4 نیــز همچــون شــبکه ملــی اطالعــات رفــع نیــاز 
ــن  ــروزه تلف ــت: ام ــت، گف ــوده اس ــر ب ــران مدنظ کارب

همــراه کاربــرد دیگــری یافتــه اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــروع  ــراه ش ــت هم ــه دول ــی در زمین ــای مقدمات کار ه
شــده و بــه خوبــی پیــش مــی رود. بــه نحــوی کــه بــا 
رونمایــی از فــاز نخســت دولــت الکترونیــک در آینــده 
ــتیم  ــراه هس ــت هم ــاد دول ــال ایج ــه دنب ــک ب نزدی
ــن  ــک را روی تلف ــت الکترونی ــات دول ــام خدم ــا تم ت
ــاره  ــا اش ــم. وی ب ــه کنی ــان ارائ ــرای هموطن ــراه ب هم
بــه حرکــت دنیــا بــه ســمت اینترنــت اشــیا و بــا بیــان 
ــود  ــه وج ــی ب ــول عظیم ــیا تح ــت اش ــه اینترن این ک
خواهــد آورد و بخــش قابــل توجهــی از زندگــی انســان 
را هوشــمند خواهــد کــرد، اظهــار داشــت: همچنــان که 
ایرانســل روی ایــن موضــوع کار کــرده و پــروژه ارائــه 
ــیا  ــت اش ــرمایه گذاری روی اینترن ــد س ــت بای داده اس
ــا شــبکه گســترده ای کــه  افزایــش یابــد و اپراتور هــا ب
ــات کار آن شــوند.  ــد وارد مقدم در سراســر کشــور دارن
ــه از  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
ــد  ــل جدی ــعه نس ــه توس ــور در زمین ــن اپرات ــوی ای س
ــهر  ــت (TD-LTE ) در 132 ش ــرعت ثاب ــت پرس اینترن
ــا در  ــی م ــروژه بخشــی از نگران ــن پ کشــور گفــت: ای
زمینــه دسترســی در شــبکه ملــی اطالعــات را برطــرف 
کــرده اســت. وزیــر ارتباطــات، ارائــه نســل 4 و باالتــر 
در 350 شــهر کشــور را نیــز گام بســیار مهمــی برشــمرد 
ــر  ــای اخی ــا در ماه ه ــتفاده از دیت ــش اس ــت: افزای و گف
پــس از رونمایــی از فاز نخســت شــبکه ملــی اطالعات، 
نشــان دهنده آمادگــی ملــت در اســتفاده از خدمــات ارائه 

شــده اســت و از ایــن رو بایــد ســریعتر کار کنیــم. وی بــا 
ــا دانشــگاه  ها و مراکــز پژوهشــی  تاکیــد بر همــکاری ب
شــرکت  های  تمــام  می شــود  توصیــه  داد:  ادامــه 
ــای  ــه ج ــد و ب ــت کنن ــه فعالی ــن زمین ــزرگ در ای ب
ــه  ــد ب ــام دهن ــان انج ــا را خودش ــه کار ه ــه هم این ک
ــی  ــرکت  های خصوص ــتفاده از ش ــپاری و اس ــرون س ب
بپردازنــد کــه هــم بــه اشــتغال جوانــان کمــک 
می کنــد و هــم بــرای خــود شــرکت صرفــه اقتصــادی 
ــازار  ــه توســعه ب ــا اشــاره ب ــراه دارد. واعظــی ب ــه هم ب
ــازار در  ــن ب ــه ارزش ای ــان این ک ــور و بی ICT در کش

ابتــدای دولــت یازدهــم بیــن 17 تــا 18 میلیــارد تومــان 
بــود خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن بــازار بــه 
40 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت و بــا توجــه بــه 
ــرمایه گذاری  ــزان س ــی و می ــال مردم ــت و اقب جمعی
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــه بای ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ص
بــه بــازار 120 هــزار میلیــارد تومانــی تــالش کــرد. وی 
ــازار  ــترش ب ــب گس ــا را موج ــتفاده از دیت ــش اس افزای
ICT دانســت و گفــت: هرچــه ایــن بــازار توســعه یابــد، 

ــه اولویــت  ــن حــوزه ک ــالن ای ــارغ التحصی اشــتغال ف
دولــت نیــز بــه شــمار مــی رود، افزایــش می یابــد و در 
نتیجــه جوانــان می تواننــد بــا حضــور در کشــور درآمــد 
ــه  ــی ک ــک در صورت ــدون ش ــد. ب ــب کنن ــی کس خوب
درآمــد جوانــان بــا توســعه بــازار ICT افزایــش پیــدا کند، 
ــرفت  ــترش و پیش ــرای گس ــی ب ــت محرک ــن صنع ای
ــد. ــد ش ــورمان خواه ــال در کش ــع فع ــر صنای در دیگ

افزایش استفاده از دیتا در ماه های اخیر پس از رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطالعات، 

نشان دهنده آمادگی ملت در استفاده از خدمات ارائه شده است

کاهش مراجعه به سایت  های غیراخالقی در کشور
در سه سال گذشته میزان مراجعه به سایت های غیراخالقی کاهش یافته است


