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شبکه ملی اطلاعات، آینده ما ست

معـاون وزیـر ارتباطات و فناوری اطالعات برنامه جدی شـرکت ارتباطات زیرسـاخت 
در  جویـی  صرفـه  و  بهـره وری  ایجـاد  بـا  داخلـی  سـرویس های  قیمـت  کاهـش  را 
هزینه هـا بـه نفع سـرویس دهنـدگان محتـوا و کاربـر نهایی دانسـت و گفت: شـبکه 
ملـی اطالعـات، اقتصـاد فنـاوری اطالعـات و آینـده مـا اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، 
محمـد جـواد جهرمـی مدیر عامل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت با اشـاره بـه اقدامات 
انجـام شـده در حـوزه ارتباطات زیرسـاخت، افزود: بهبـود کیفیت یکـی از برنامه های 
جـدی شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت در حـوزه مکالمـات بین الملـل بـود بـه طـوری 
کـه در مقطعـی بـه دلیـل تحریم هـا شـاخص میـزان و درصـد مکالمـات موفـق بـه 
زیـر 5 درصـد رسـید و در مقطعـی به 20 درصـد افزایـش یافت این در صورتی اسـت 
کـه امـروز میـزان تماس هـای موفـق بین الملـل مـا بـه بیـش از 47 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. وی بـه حـوزه اینترنـت نیز اشـاره کـرد و گفـت: در گزارش مـرداد ماه 
سـال گذشـته سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیویـی میزان دسـترس پذیری 
شـبکه زیرسـاخت، 5 درصـد بهبود کیفیت داشـته اسـت و این رشـد هـم تالش برای 
رسـیدن بـه ایـن نقطـه را نشـان می دهـد و هـم بـه ایـن معنی اسـت که در گذشـته 
اوضـاع مناسـبی وجـود نداشـته اسـت. معـاون وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
از انتشـار آنالیـن ضریـب دسترسـی شـبکه زیرسـاخت خبـر داد و در ادامـه گفـت: 
موضـوع کاهـش قیمـت با یک مـدل اقتصادی کـه راه اندازی شـبکه ملـی اطالعات 
بـود، پیگیـری شـد. وی بـا انتقـاد از کسـانی کـه شـبکه ملـی اطالعـات را فقـط بـا 
کاربـرد امنیـت می داننـد، افـزود: شـبکه ملـی اطالعات اقتصـاد فنـاوری اطالعات و 
آینـده ماسـت و بسـتر ایجـاد کار و اشـتغال و بـازار این حوزه در کشـور اسـت و البته 
امنیـت مـا را نیـز تامین می کنـد. جهرمی با اشـاره بـه این کـه برخی تصـور می کنند 
بایـد با شـبکه ملـی اطالعات بـه دور خود دیوار بکشـیم، تصریـح کرد: در ایـن زمینه 
مقـام معظـم رهبـری فرموده انـد که: اگـر ما یک کلمه حرف حسـاب داشـته باشـیم 
در عرصـه فضـای مجـازی اسـت؛ بنابرایـن نمی توانیم ارتباطـات خود را بـا دنیا قطع 
کنیـم. وی نظـام تعرفـه را بـرای مدیریـت تولیـد در داخـل مناسـب دانسـت و افزود: 
بـه همیـن منظـور شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت، بـا مصوبات سـازمان تنظیـم بیش 
از 630 میلیـارد تومـان از درآمـد 2 هزارمیلیـاردی کاهـش داشـت و بـا همین اصالح 
نظـام تعرفـه ای در گزارشـی کـه توسـط یکـی از شـرکت های ارائه کننـده محتـوای 
داخـل آمـده، در مـاه پایانـی سـال گذشـته تـا 3 برابـر ترافیـک محتـوای داخلـی آن 
بیشـتر شـده اسـت و در گزارشـی دیگـر ترافیـک ویدئویی شـرکتی در بسـتر موبایل 
در ابتـدای بهمـن مـاه سـال گذشـته 60مـگا بیـت بر ثانیـه ترافیک داشـته اسـت در 
صورتـی کـه ایـن آمـار در 16 فروردیـن مـاه بـه 1,2 گیگابیـت رسـیده اسـت و ایـن 
فقـط آمـار یـک شـرکت ارائه کننـده محتـوای ویدئویـی اسـت. مدیر عامل شـرکت 
از  کـه  داد  خبـر  سـینمایی  فیلم هـای  آنالیـن  ارائه کننـده  از  زیرسـاخت  ارتباطـات 
بهمـن مـاه سـال گذشـته از صفـر بـه 350 هـزار کاربـر آنالیـن در ایـن ماه رسـیده 
اسـت و ایـن آمار هـا را نشـان از ایـن دانسـت کـه فضـا بـرای بخـش خصوصـی و 
جوانـان بـرای فعالیـت اقتصـادی در ایـن عرصـه آمـاده شـده اسـت. جهرمـی تولید 
100 هـزار اپلیکیشـن و ایجـاد 130 هـزار شـغل را از اقداماتـی بیـان کرد کـه در این 
حـوزه انجام شـده اسـت و در ادامه تاکید کـرد: تولید محتـوای داخلـی در ابتدای این 
دولـت 10 درصـد ترافیـک شـبکه بـود یعنـی 7,2 گیگ اما امـروز بیـش از 250 گیگا 
بیـت تولیـد محتـوای داخلی داریـم و این اقدامـات کار های واقعی اسـت کـه در این 

اسـت. شـده  انجام  حوزه 

وزیـر ارتباطـات بـا اعـالم شـرط راه انـدازی مکالمـه 
رسـان  پیـام  جایگزینـی  ایـران،  در  تلگـرام  صوتـی 
Wipsi بـا ایـن اپلیکیشـن را تکذیـب کـرد. برقـراری 

امـکان تمـاس صوتـی و رایـگان تلگـرام در چنـد روز 
اخیـر بحث هـای زیـادی راه انداختـه و وزیـر ارتباطات 
نیـز گفته بـود کمیتـه ای را برای بررسـی ایـن موضوع 
تشـکیل داده اسـت. از سـوی دیگـر محمـود واعظـی 
امـکان  ایـن  راه انـدازی  بـرای  تلگـرام  اسـت  مدعـی 
اگـر  و  کـرده  مذاکـره  ایرانـی  مقامـات  بـا  ایـران  در 
اپراتور هـای ایرانـی بـه ایـن کار راضی نباشـند، تماس 
صوتـی تلگـرام کـه در بسـیاری از نقـاط جهـان برقرار 
شـده و قرار اسـت به زودی در آسـیا نیز فعال شـود، در 
ایـران فعـال نخواهد شـد. بـه گـزارش ایسـنا، واعظی 
هفتـه گذشـته در حاشـیه نشسـت هیئـت دولـت بـه 
خبرنـگاران گفـت: سیاسـت مـا همـواره ایـن بـوده تـا 
خدماتـی کـه مـورد نیـاز مـردم اسـت و لطمـه ای هـم 
بـه کار دیگـران از نظـر اقتصـادی نمی زند، آزاد باشـد. 
وی ادامـه داد: شـبکه های مختلفـی هم اسـت که این 
سـرویس در آن هـا ارائه خواهد شـد، اما بـه دلیل آن که 
تلگـرام تعدادکاربرانـش در ایـران قابل مقایسـه با دیگر 
کشـور ها نیسـت و اسـتقبال زیـادی از آن شـده اسـت، 
تـالش دارد این خدمـت را در اختیار ایرانیـان قرار دهد.
بـه گفتـه عضـو کابینـه دولـت یازدهـم، تلگـرام نیـز 
آرام  آرام  را  جدیـد  سـرویس  ایـن  دارد  تـالش  خـود 
ارائـه کنـد و برایـن اسـاس اپراتور هـای ما نیـز درحال 
بررسـی این موضـوع هسـتند. وی ادامه داد: سـرویس 
اپراتور هـا  کـه  شـبکه هایی  طریـق  از  بایـد  صوتـی 
و  شـود  ارائـه  کرده انـد،  سـرمایه گذاری  آن هـا  بـرای 
اگـر اپراتور هـا موافـق چنیـن سرویسـی نباشـند که از 
طریـق شـبکه های آنهـا داده شـود، ارائه آن با مشـکل 
مواجـه می شـود. عضـو هیئـت دولـت بـه توسـعه ای 
در  همـراه  تلفـن  چهـارم  و  سـوم  نسـل های  در  کـه 
کشـور و در دو سـال گذشـته در شـهر های مختلـف بـا 
سـرمایه گذاری حـدود 18 تـا 19 هـزار میلیـارد تومـان 
انجـام شـده پرداخـت و گفـت: اپراتور هـا بـا توجـه بـه 
این کـه شـبکه های دیگـر محدودیـت دارنـد، بررسـی 
می کننـد کـه چگونـه وضعیت اقتصـادی آن هـا تحت 
تاثیـر قـرار می گیـرد بنابرایـن اجـازه داده ایـم بررسـی 

آن هـا بـه اتمام برسـد.
واعظـی افـزود: همواره تالش شـده تصمیمـی گرفته 
شـود کـه هـم مـردم راضـی باشـند و هـم اپراتورهـا. 
البتـه اگـر اپراتـوری درهـر مقطعـی بـه دلیل مسـائل 
اقتصـادی و نـه سیاسـی و بر اسـاس سـرمایه گذاری 
روی  شـبکه ها  ازایـن  یکـی  نخواهـد  کـرده  کـه 
شـبکه اش صـدا ارائـه کنـد، ایـن مسـئله مربـوط بـه 
خـود آن هاسـت و مـا نمی توانیـم اجبـار کنیـم ولی به 

هرحـال موضـوع در حـال بررسـی اسـت.

Wipsi تکذیب جایگزینی تلگرام با
ـــن  ـــوع جایگزی ـــه موض ـــن ب ـــات همچنی ـــر ارتباط وزی
شـــدن یـــک اپلیکیشـــن بـــا پیـــام رســـان تلگـــرام 
ـــر شـــایعات  ـــه اخی واکنـــش نشـــان داد. در یکـــی دو هفت
رســـان  پیـــام  مبنی بر ســـرمایه گذاری  زیـــادی 
Wipsi در ایـــران و حتـــی انتقـــال ســـرور های ایـــن 

ـــت.  ـــده اس ـــنیده ش ـــور ش ـــل کش ـــه داخ ـــان ب ـــام رس پی
براســـاس ایـــن شـــایعات، وزارت ارتباطـــات بـــا مســـئوالن 
ـــرار  ـــی را داشـــته و ق ـــرات موفق ـــام رســـان مذاک ـــن پی ای
اســـت ایـــن اپلیکیشـــن را جایگزیـــن تلگـــرام کنـــد. 
ـــایعه ها  ـــن ش ـــه ای ـــات ب ـــر ارتباط ـــال وزی ـــن ح ـــا ای ب
ـــچ  ـــروز هی ـــای ام ـــت: دردنی ـــان داد و گف ـــش نش واکن
چیـــزی جایگزیـــن چیـــز دیگـــر نمی شـــود همیـــن 
ـــور های  ـــیاری از کش ـــم در بس ـــران و ه ـــم در ای االن ه
ـــود  ـــی وج ـــبکه های اجتماع ـــام ش ـــواع و اقس ـــان ان جه
ـــه  ـــه عرض ـــی ک ـــام خدمات ـــواع و اقس ـــا ان ـــه ب دارد ک
ــاز می کننـــد. واعظـــی  می کننـــد جـــای خـــود را بـ
ــگاه  ــز جایـ ــیWipsi نیـ ــبکه اجتماعـ ــه داد: شـ ادامـ
ــود را دارد و  ــای خـ ــم جـ ــرام هـ ــود را دارد و تلگـ خـ
ـــد.  ـــری را بگیرن ـــای دیگ ـــدام ج ـــچ ک ـــت هی ـــرار نیس ق
ـــه  ـــق ب ـــرا Wipsi متعل ـــزارش ظاه ـــن گ ـــاس ای براس
ــر  ــه دفتـ ــرکت SG Atlantic Limited اســـت کـ شـ
ــرار دارد. یکـــی از  مرکـــزی آن در هنـــگ کنـــگ قـ
نـــکات Wipsi ایـــن اســـت کـــه ایـــن پیـــام رســـان 
ـــرده و  ـــتیبانی ک ـــل پش ـــور کام ـــه ط ـــی را ب ـــان فارس زب

ـــات چـــت  ـــر اســـت. امکان ـــرام جلوت ـــر از تلگ ـــن نظ از ای
ـــس،  ـــال عک ـــامل ارس ـــه ش ـــن برنام ـــوی ای و گفت وگ
پیـــام صوتـــی، ارســـال لینـــک ویدئـــو بـــه طـــور 
ـــای  ـــن عکس ه ـــیقی و همچنی ـــتقیم از وب، موس مس
ــون  ــره (همچـ ــل ذخیـ ــر قابـ ــده و غیـ ــن رونـ از بیـ
ــوان  ــن می تـ ــالوه بر ایـ ــت. عـ ــت) اسـ ــنپ چـ اسـ
ـــرای طـــرف  ـــی ب ـــت جغرافیای ـــر موقعی ـــه ســـبک وایب ب
مقابـــل ارســـال کـــرد و از اســـتیکر ها و اموجی هـــای 
ـــر  ـــی دیگ ـــرد. یک ـــره ب ـــت به ـــی در چ ـــگان ویپس رای
ــال  ــکان دنبـ ــن Wipsi امـ ــای اپلیکیشـ از ویژگی هـ
ـــه  ـــت و ب ـــف اس ـــای مختل ـــی گروه ه ـــردن موضوع ک
ـــی از  ـــوان ترکیب ـــن را می ت ـــن اپلیکیش ـــب ای ـــن ترتی ای

ـــت. ـــی دانس ـــبکه اجتماع ـــان و ش ـــام رس پی

 واکنش سخنگوی دولت
 به محدودیت تلگرام

ـــات  ـــر ارتباط ـــت، وزی ـــت دول ـــه هیئ ـــیه جلس در حاش
تنهـــا کســـی نبـــود کـــه بـــه شـــایعه جایگزینـــی 
ـــر  ـــن، محمدباق ـــان داد. همچنی ـــش نش ـــرام واکن تلگ
جمـــع  در  نیـــز  دولـــت  ســـخنگوی  نوبخـــت 
خبرنـــگاران جایگزینـــی برخـــی شـــبکه های پیـــام 
ـــرد  ـــب ک ـــرام را تکذی ـــای تلگ ـــه ج ـــی ب ـــان فارس رس
و گفـــت: دولـــت قصـــد جایگزینـــی هیـــچ برنامـــه 
پیام رســـانی را بـــه جـــای تلگـــرام نـــدارد و دولـــت 

چنیـــن قـــراری نداشـــته اســـت. 

اگر اپراتوری به دلیل مسائل اقتصادی و نه سیاسی نخواهد یکی ازاین 
شبکه ها روی شبکه اش صدا ارائه کند، این مسئله مربوط به خود آن هاست

سرنوشت نامعلوم مکالمـه صوتی تلگرام
ارائه تماس صوتی تلگرام در ایران، بسته به نظر اپراتورهاست


