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یادداشت
 سعید    طباطبایی

آیا شیب توسعه در فضای مجازی تند است؟

وزیـر ارتباطـات بـا اشـاره بـه انتقاداتـی کـه درخصوص شـیب تنـد ایجاد توسـعه در 
فضـای مجـازی و دسترسـی بـه اینترنـت صـورت می گیـرد، گفـت: از نظر مـا هنوز 
سـیر توسـعه تند نیسـت. از سـویی دیگر مگـر اکنون در فضـای واقعی جامعه آسـیبی 
وجـود نـدارد؟ محمـود واعظـی چنـد روز پیـش در همایـش 5G در دانشـگاه صنعتی 
شـریف حضـور یافـت و بـه ارائـه توضیحاتـی در خصـوص حرکت کشـور به سـمت 
تکنولوژی هـای باالتـر ارتباطـی پرداخـت. وی در بخشـی از صحبت هـای خـود بـا 
اشـاره بـه تاثیراتـی کـه توسـعه فناوری هـای نویـن در جوامـع برجـای می گـذارد، 
اظهـار کـرد: زمانـی هیـچ کـس در این فضـا بـه دنبال کسـب وکار نبـود، امـا اکنون 
شـرایط بـه گونـه ای اسـت کـه در نهایـت پیشـرفت ایـن عرصـه موجـب تحـول در 
حـوزه اقتصادی شـده اسـت. وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات همچنیـن عنوان 
کـرد: اکنـون پیـش از ورود بـه عرصـه، 5G مـا فرصـت کافـی داریـم کـه مطالعـات 
الزم را انجـام دهیـم تـا بـرای ورود بـه ایـن تحـول بـزرگ در عرصه هـای مختلـف 
آمادگـی داشـته باشـیم. واعظـی ادامـه داد: برخـی گایه دارند که نسـبت به گذشـته 
سـرعت توسـعه در ایـن حـوزه زیاد شـده اسـت اما بایـد در نظر داشـت کـه آنچه مد 
نظـر منتقـدان قـرار دارد، تنهـا بـه بخش بسـیار کوچکـی از فرهنگ مربوط می شـود 
و در نهایـت چنـد سـایت غیراخاقـی را در بر می گیـرد. وی تشـریح کـرد: البتـه من 
هـم نمی خواهـم بگویـم کـه بحـث سـایت های غیراخاقی بـرای کشـور کم اهمیت 
اسـت، بـه هـر صـورت بـرای کشـور و مـردم مباحـث مذهبـی و اخاقـی از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت، امـا بایـد توجـه داشـت کـه توسـعه تکنولـوژی در کشـور 
و...  اقتصـادی  اجتماعـی،  فرهنگـی،  مختلـف  عرصه هـای  در  متعـددی  پیامد هـای 
دارد کـه بایـد بـر روی تمـام ایـن مـوارد کار شـود، نـه این کـه به طـور مرتب بر سـر 
راه توسـعه ترمـز ایجاد شـود. وزیـر ارتباطـات و فناوری اطاعـات با بیـان این که در 
فضـای واقعـی جامعـه هـم توسـعه وجـود دارد و آسـیب های اجتماعـی متوجـه حال 
مـردم می شـود، ادامـه داد: در هـر صـورت بایـد تـاش کنیم براسـاس شـناختی که 
اکنـون در دنیـا وجـود دارد ایـن تغییرات با سـرعت بـاال در حال انجام اسـت. واعظی 
اظهـار کـرد: امـا در ایـران از زمـان ایجـاد مخابـرات تـا ابتـدای دولت دهـم ظرفیت 
شـبکه انتقـال مـا کمتـر از 1000 گیگ بـود که اکنـون ظرفیـت این شـبکه 10 برابر 
شـده اسـت. وی همچنیـن عنـوان کـرد: شـبکه IT نیـز در ابتـدای دولـت ظرفیتـی 
بـر 6500  بالـغ  ظرفیـت  ایـن  اکنـون  کـه  داشـت  بر ثانیـه  گیگابیـت   624 معـادل 
گیگابیـت رسـیده اسـت کـه از ایـن ظرفیـت حـدود 2000 گیگابیـت به تازگـی وارد 
شـبکه شـده و مـا هنـوز فرصـت افتتـاح آن را نداشـته ایم. البتـه قـرار اسـت ایـن 
ظرفیـت تـا اردیبهشـت ماه بـه حـدود 10 هـزار گیگابیـت برسـد. وزیـر ارتباطـات و 
فنـاوری اطاعـات در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود بـا تاکید بر تـاش دولت 
بـرای کاهـش شـکاف دیجیتـال در کشـور، افـزود: در ابتـدای دولـت هیچ روسـتایی 
وجـود نداشـت که به اینترنت دسترسـی داشـته باشـد، اما اکنـون بیـش از 250 هزار 
روسـتا تحـت پوشـش شـبکه اینترنـت قـرار دارنـد و امیدواریـم تـا پایـان دولت 90 
درصـد روسـتا های بـاالی 20 خانـوار تحـت ایـن پوشـش قـرار گیرنـد. واعظـی در 
ادامـه بـه شـبکه ملـی اطاعـات اشـاره کـرد و بـا بیـان این کـه دسترسـی بـه ایـن 
شـبکه تامیـن نیاز هـای داخلـی را بـا سـرعت بیشـتری مهیـا می کنـد، تصریـح کرد: 
در واقـع در شـبکه ملـی اطاعات هیـچ محدودیتی در زمینه سـرعت دسترسـی قائل 
نیسـتیم و تعرفـه اسـتفاده از محتـوا در این شـبکه نیـز 50 درصد کمتـر از تعرفه های 

اینترنـت بین الملـل خواهـد بـود.

ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــگاه ارتباط ــس پژوهش رئی
ــواج  ــزان ام ــری می ــدازی گی ــاخت تجهیزات ان از س
ــران  ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــعات بوم و تشعش
خبــر داد. محمــد خوانســاری رئیــس پژوهشــگاه 
ــری  ــت خب ــات در نشس ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
ــا  ــن پژوهشــگاه، ب ــالروز تاســیس ای ــه مناســبت س ب
 ICT ــوزه ــز در ح ــن مرک ــای ای ــه ماموریت ه ــاره ب اش
کشــور، گفــت: شناســایی و فعالیــت بــرای ایجــاد یک 
 ،ICT زنجیــره اقتصــادی و راهبــردی در کشــوردرحوزه
از گذشــته تــا برنامــه ششــم توســعه، از ماموریت  هــای 
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــگاه ارتباط ــی پژوهش اصل
کــه  بخش  هایــی  در  ســرمایه گذاری  وی  اســت. 
آن  در  بخش  هــا  دیگــر  ســرمایه-گذاری  امــکان 
وجــود نــدارد را یکــی دیگــر از برنامه  هــای ایــن 
ــاخت  ــوزه س ــزود: در ح ــرد و اف ــام ک ــگاه اع پژوهش
ــش  ــته بی ــال گذش ــا در 3 س ــزات و فناوری  ه تجهی
ــن  ــت و ای ــده اس ــه ش ــان هزین ــارد توم از 40 میلی
ــل  ــور قاب ــش ICT کش ــرای کل بخ ــرمایه گذاری ب س
ــه تکمیــل و ارتقــای 3  اســتفاده اســت. خوانســاری ب
ــد  ــا تاکی ــرد و ب ــاره ک ــوزه اش ــن ح ــگاه در ای آزمایش
راه انــدازی  هــم  جدیــد  آزمایشــگاه   5 بر این کــه 
ــرمایه گذاری در 6  ــز و س ــزود: تجهی ــت، اف ــده اس ش
آزمایشــگاه دانشــگاه  های کشــور نیــز، در دســتور 
کار ایــن پژوهشــگاه قــرار دارد. وی از راه انــدازی فــاز 
ــاوا توســط پژوهشــگاه  ــارک تخصصــی ف نخســت پ
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در اوایــل ســال آینــده، 
ــا 23  ــکان ب ــن م ــه این کــه ای ــا اشــاره ب ــر داد و ب خب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــازی اس ــال آماد س ــار در ح هکت
خروجــی پارک  هــای دانشــجویی و مراکــز رشــد 
ــه  ــت ب ــازی و حرک ــرای تجاری س ــی ب ــطح مل در س
ــارک تخصصــی  ســمت صنعــت می تواننــد در ایــن پ
ــن  ــات ای ــهیات و امکان ــده و از تس ــتقر ش ــاوا مس ف
مــکان اســتفاده کننــد. رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات بــه نیــاز جدیــد تاییــد تجهیــزات 
ــررات  ــم مق ــره اطاعــات توســط ســازمان تنظی ذخی
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ایــن پژوهشــگاه بــا ســاخت 
ــه  ــنتر ها ب ــا س ــزات دیت ــه تجهی ــد نمون ــامانه تایی س
عنــوان تنهــا آزمایشــگاه بــرای ایــن تجهیــزات، 
ــت  ــررات دریاف ــم مق ــازمان تنظی ــه آن را از س تاییدی
کــرد کــه تمــام تجهیــزات بومــی و وارداتــی در ایــن 
ــود. وی  ــد می ش ــامانه تایی ــن س ــط ای ــوزه، توس ح
از طراحــی و ســاخت دســتگاه ســنجش امــواج و 
فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه  در  تشعشــعات 
اطاعــات خبــرداد و افــزود: ایــن پــروژه بــا همــکاری 
بخــش خصوصــی از یــک ســال و نیــم گذشــته آغــاز 
ــوط  ــت  های مرب ــزات تس ــن تجهی ــت و ای ــده اس ش
بــه ســازمان انــرژی اتمــی و ســازمان تنظیــم مقــررات 

ــی و  ــا طراح ــت و ب ــده اس ــت گذران ــا موفقی ــز ب را نی
ســاخت ایــن دســتگاه، در داخــل کشــور هــر کجــا که 
مــردم احســاس نگرانــی در حــوزه امــواج و تشعشــعات 
ــن  ــی ای ــری و بررس ــکان اندازه گی ــند؛ ام ــته باش داش
موضــوع وجــود دارد و از ســال آینــده، ایــن تجهیــزات 
بــه صــورت انبــوه، تولیــد می شــود. خوانســاری 
در  پــروب   5 در  ســامانه  ایــن  این کــه  بیــان  بــا 
فرکانس  هــای مختلــف طراحــی شــده اســت، افــزود: 
3 پــروب بــرای اندازه گیــری میــدان الکتریکــی و 
ــه همــراه  ــدان مغناطیســی ب ــرای می ــروب هــم ب 2 پ
ــز،  ــورت متمرک ــه ص ــای ب ــع آوری دیت ــامانه جم س
ــار  اطاعــات را دریافــت و تجمیــع می کنــد و در اختی
ســازمان تنظیــم مقــررات قــر ار می دهــد و بــا نصــب 
در نقــاط مختلــف کشــور بــه تامیــن ســامت مــردم 
ــگاه  ــای پژوهش ــه فعالیت  ه ــد. وی ب ــک می کن کم
ــز  ــام نی ــا برج ــات در پس ــاوری اطاع ارتباطــات و فن
ــه  ــام تهی ــد ازبرج ــه بع ــان این ک ــا بی ــرد و ب اشــاره ک
تجهیــزات آزمایشــگاهی تســهیل شــد، تاکیــد کــرد: 
قبــل از آن بــرای نیاز هــای خــود بایــد از برخــی 
ــدام  ــطه اق ــا واس ــاص ب ــور های خ ــرکت  ها و کش ش
ــن  ــه ای ــرای تهی ــال حاضــر ب ــی در ح ــم ول می کردی
ــند  ــن س ــه تدوی ــم. وی ب ــکلی نداری ــزات مش تجهی
راهبــردی بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
ــرد وگفــت:  ــاره ای ک ــه ششــم توســعه هــم اش برنام
ــور  ــد در کش ــای جدی ــوع فناوری  ه ــرح موض ــا ط ب

ماننــد اینترنــت اشــیا، دیتــای بــزرگ، فنــاوری ابــری، 
رادیویــی و فنــاوری نســل پنجــم ایــن ســوال مطــرح 
ــا در  ــن فناوری  ه ــرای ای ــد ب ــا بای ــه م ــود ک می ش
ــم  ــی را انجــام دهی ســطح کان کشــور چــه کار های
ــود.  ــور ش ــادی در کش ــد اقتص ــه رش ــر ب ــه منج ک
ــرای ایــن فناوری  هــا  ــان این کــه ب ــا بی خوانســاری ب
در ایــن پژوهشــگاه تدویــن نقشــه راه در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، افــزود: بــه طــور مثــال در زمینــه نســل 
ــه  ــی ک ــام متخصصان ــیا تم ــت اش ــا اینترن پنجــم و ی
در کشــور در بخش  هــای مختلــف فعــال بودنــد 
ــه  ــی و فناوران ــادالت علم ــا تب ــدند و ب ــایی ش شناس
ــخص  ــمی آن مش ــام رس ــن و اع ــا تدوی ــان ب ــا آن ب
می شــود کــه وزارت ارتباطــات در 5 ســال آینــده 
کنــد  ســرمایه گذاری  بخش  هایــی  چــه  در  بایــد 
ــی  ــش خصوص ــک بخ ــا کم ــا ب ــدام فناوری  ه و ک
ــا  ــد. وی ب ــدن دارن ــی ش ــکان بوم ــگاه  ها ام و دانش
ــه این کــه ایــن فعالیت  هــا درحــوزه اقتصــاد  اشــاره ب
مقاومتــی انجــام شــده اســت، تاکیــد کــرد: از 2 ســال 
ــوزه  ــن ح ــد در ای ــاوری جدی ــه بررســی فن ــته ب گذش
ورود کردیــم و در حــال حاضــر هــم همــگام بــا ایــن 
فناوری  هــا در دنیــا هســتیم و ایــن حــوزه را بــه صورت 
کامــل رصــد می کنیــم و امیدواریــم بــا اعــام رســمی 
ــه نخســت  ــا 6 ماه ــا در 3 ت ــن فناوری ه نقشــه راه ای
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــگاه خوب ــم جای ــده، بتوانی ســال آین
ــم. ــب کنی ــک کس ــده نزدی ــور، در آین ــت کش ظرفی

 ساخت تجهیزات اندازه گیری امواج
 برای نخستین بار در کشور

راه اندازی 5 آزمایشگاه تجهیزات ICT در پژوهشگاه ارتباطات


