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شـبکه ملی اطالعات که در یک سـال گذشـته فرآیند 
اسـتقرار و رشـد خود را پشـت سـر گذاشـته همچنان 
انتقاداتـی را بـه همـراه دارد کـه انتظـار مـی رود در فاز 
بلـوغ بـه ایـن انتقـادات پاسـخ داده شـود. در حالی که 
شـبکه ملـی اطالعـات از برنامـه پنجـم توسـعه بـه 
دولـت پیشـین تکلیـف شـده بـود، دولـت یازدهـم در 
دوره چهـار سـاله خـود و تـا امـروز توانسـته دو فـاز از 
سـه فاز مورد نظر شـبکه ملـی اطالعـات را راه اندازی 
کنـد، فاز اسـتقرار و رشـد کـه بـا افزایش پهنـای باند 
الزم و ملـزوم بـه شـمار می روند و راه اندازی فاز سـوم 
هـم از سـوی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات به 
پیـش از پایان دولت مسـتقر وعده داده شـده اسـت. با 
وجـود ایـن، انتقادهـا از عـدم راه انـدازی و اجـرای این 
شـبکه ادامـه دارد و برخـی منتقدان حتـی معتقدند در 
ایـن زمینـه هیـچ کاری انجـام نشـده اسـت. در زمینه 
روند پیشـرفت شـبکه ملی اطالعات، حضـرت آیت ا... 
خامنـه ای، رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، اخیـرا در 
دیـدار کارگزاران نظام، »فضای مجازی« را از مسـائل 
مهـم و تأثیرگـذار در اداره صحیـح کشـور خواندنـد و 
خاطرنشـان کردنـد: بهمنـی از مسـائل ضـد ارزشـی 
و مخالـف منافـع ملـی، مطالـب درسـت و نادرسـت، 
اطالعـات غلـط یـا صحیح و حتـی شـبه اطالعات بر 
ذهـن جامعـه فـرود می آیـد که بایـد این فضـا کنترل 
شـود، اما نبایـد ملت را از فضای مجـازی محروم کرد. 
ایشـان بـا انتقـاد از کوتاهی هـا در زمینه ایجاد شـبکه 
ملـی اطالعات افزودند: شـماری از کشـورها بـا ایجاد 
شـبکه ملـی اطالعـات، ضمـن رعایـت خطـوط قرمز 
خـود و کنتـرل صحیـح فضـای مجـازی از اینترنـت 
بـرای تأمیـن منافعشـان بهـره گرفته انـد. بایـد همـه 
مـردم بتواننـد از منافـع فضـای مجازی اسـتفاده کنند 
و در زمینه هایـی کـه به ضرر کشـور، افـکار عمومی و 
به ویژه جوانان نیسـت، سـرعت اینترنـت افزایش یابد 

و هـر کار الزم دیگـر نیـز انجام شـود.
 

شــبکه توســعه  بــه  سرعت بخشــی 
ملی اطالعات	

 
پس از این رهنمودها، محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، گفت: همواره رهنمودهای رهبر 
مصمم  است.  بوده  راهگشا  ما  برای  انقالب  معظم 
هستیم تالش ها را برای تکامل شبکه ملی اطالعات 
افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند 
شبکه  جلسه  اولین  در  برسیم.  کرده اند  ترسیم  ملی 
تمام  مطرح شده،  دغدغه  به  توجه  با  اطالعات  ملی 
برنامه های اجرایی به منظور سرعت بخشی به توسعه 
با  ایشان  دغدغه های  رفع  و  شبکه  این  همه جانبه 

بهره گیری از تمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت.

سوم  فاز  در  ان شاءا...  کرد:  خاطرنشان  همچنین  او   
اجرا  دولت  این  پایان  تا  که  اطالعات  ملی  شبکه 
خواهد شد، مسیر حرکت را با  تعامل بیشتر با  تمامی 
صاحب نظران تنظیم و با تالش بیشتر اجرا خواهیم کرد . 

مهم ترین برنامه تعیین شده برای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات	

 
انتقـادات بـه فرآیند پیشـرفت شـبکه ملـی اطالعات 
ایـن  می شـود.  مطـرح  کـه  نیسـت  بـار  نخسـتین 
موضـوع در حالـی اسـت کـه بیـش از ۱۰ سـال از 
تکلیـف دولـت بـه اجـرای شـبکه ملـی اطالعـات 
می گـذرد و طـی ایـن مدت بـه دالیل متعـدد اجرای 
کامـل ایـن طـرح محقق نشـده و بـه فرصتـی دیگر 
موکـول شـده بـود. زمانی کـه دولت یازدهم سـر کار 
آمـد، اعـالم کـرد در زمینـه انجـام تعهـدات برنامـه 
پنجـم توسـعه کـه شـبکه ملـی اطالعـات بخشـی 
زمیـن  روی  کار  درصـد   ۸۰ از  بیـش  بـود،  آن  از 
مانـده و اجرایـی نشـده اسـت. بنابرایـن ایـن دولـت 
شـدن  اجرایـی  بـرای  متعـددی  برنامه ریزی هـای 
ایـن مـوارد صـورت داد و شـبکه ملـی اطالعـات را 
از مهم تریـن برنامه هـای وزارت ارتباطـات برشـمرد.

در نهایـت پـس از ۱۰ سـال انتظـار از زمانـی کـه 
بـرای اولیـن بار شـبکه ملـی اطالعـات بـا عناوینی 
ملـی  شـبکه  و  اینترانـت  داخلـی،  اینترنـت  چـون 
اینترنـت وارد عرصـه فضـای مجـازی ایـران شـده 

بـود، فـاز نخسـت ایـن شـبکه شـهریور مـاه سـال 
گذشـته رونمایـی شـد. بدیـن ترتیـب ایـن بـار بـر 
خـالف سـال های گذشـته، اینترنت ملی کـه در ابتدا 
تصوراتـی را درباره محدودیت دسترسـی بـه اینترنت 
بین المللـی ایجـاد کـرده بود، رسـما آغاز بـه کار کرد 
تـا وعده هـا دربـاره افزایش سـرعت و کاهـش قیمت 
اینترنـت بـرای کاربـران بـه محـک گذاشـته شـود.

 بـا راه انـدازی فاز »اسـتقرار« شـبکه، به گفته مسـئوالن 
ضریـب نفـوذ دسترسـی پهن بانـد ثابـت خانگـی بـه ۴۰ 
درصد و دسترسـی به پهن باند سـیار به ۳۰ درصد رسـید. 
فـاز دوم شـبکه ملـی اطالعـات بـا عنـوان »رشـد« نیـز 
بـا فراهـم شـدن زیرسـاخت ها بهمـن ماه سـال گذشـته 
رونمایـی شـد تا ضریب نفـوذ در بخش های ثابت و سـیار 

بـه ترتیـب تـا ۶۰ و ۳۵ درصـد افزایـش یابد.
 همچنیـن در حالـی کـه گفته می شـود با اجـرای فاز 
سـوم شـبکه ملـی اطالعـات، پهن بانـد ثابـت به ۶۵ 
درصـد و پهن بانـد همـراه بـه ۴۰ درصـد می رسـد، 
ملـی  شـبکه  دوم  فـاز  راه انـدازی  از  پـس  واعظـی 
اطالعـات، فـاز سـوم آن را تحـت عنوان »بلـوغ« به 

پیـش از پایـان دولـت یازدهـم موکـول کرد.
 اگرچـه برخـی از منتقدان نسـبت بـه افزایش پهنای 
بانـد واکنـش منفـی نشـان داده و ایـن کار را بـدون 
راه انـدازی  از  پیـش  و  الزم  فرهنگـی  پیوسـت های 
شـبکه ملـی اطالعـات تخطئـه کردنـد امـا بـه نظـر 
ملزومـات  از  یکـی  بانـد  پهنـای  افزایـش  می رسـد 

راه انـدازی شـبکه ملـی بود. 

بیشاز۱۰سالازتکلیفدولتبهاجرایشبکهملیاطالعاتمیگذرد
وهنوزاجرایکاملاینطرحمحققنشدهاست

استفاده 34 میلیون ایرانی از موبایل باند پهن

سعیدطباطبایی

به تازگی اجالس جهانی جامعه اطالعاتی برگزار شــده است و وزیر ارتباطات کشور 
ما نیز در این اجالس حضور پیدا کرده اســت. وزیر ارتباطات تعداد کاربران اینترنت 
پرســرعت در ایران را ۴۴ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد، ۳۴ میلیون 
کاربر از خدمات نســل ســوم و چهارم پهن باند موبایل اســتفاده می کنند. محمود 
واعظی در ســخنرانی خود در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی )WSIS( که در ژنو 
ســوئیس، درباره تالش ایران برای دستیابی به منافع عرضه سرویس های ICT در 
زندگــی روزمره مردم، توضیح داد و گفت: سیاســت ما همواره گســترش محتوای 
ســالم، بهبود کیفیت و تنوع ســرویس های مبتنی بر بستر شــبکه ملی اطالعات 
اســت. وی افزود: در عین حال مقرون به صرفه بودن ســرویس ها با اســتفاده از 
عامل رقابت، مشارکت با بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش 
دسترســی به مناطق روستایی و دوردست، تســهیل و حمایت فعاالنه از نوآوری ها 
و اســتقبال از فناوری های پیشــرفته برای افزایش بازده، در این بخش مدنظر بوده 
اســت. واعظی با تاکید بر اینکه همه این موارد برای ارائه ســرویس های فراگیر و 
مقرون به صرفه مبتنی بر پهن باند در شــبکه ملی اطالعات به اجرا درآمده اســت،  
گفت: با اجرای این سیاست ها، ســرویس های پهن باند را تقریبا به ۲۸ هزار روستا 
ارائه کرده ایم و تعداد مشــترکان فعال موبایل در ایــران بیش از ۸۵ میلیون نفر و 
خطــوط ثابت در ایران، بیش از ۴۸ میلیون نفر اســت. وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به اینکه تعــداد کاربران پهن باند به ۴۴ میلیون نزدیک شــده 
است، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۳۴ میلیون کاربر از خدمات نسل سوم و چهارم 
) 3G و 4G( پهن باند موبایل استفاده می کنند و اکنون 3G  در بیش از ۹۰۰ شهر 
و 4G  در بیش از ۷۰۰ شهر ایران فعال است. واعظی با بیان اینکه ظرفیت داخلی 
 IXP زیرساخت نزدیک به ۱۰ترابیت بر ثانیه است، یادآور شد: در ایران ۷ مرکز IP
)مرکــز تبادل اطالعــات( راه اندازی کرده ایم و اخیرا اتصــال فیبر نوری به منازل 
)FTTH( مشــتریان مسکونی و کســب و کارها، ارائه می شود و سرعت ارائه چنین 
خدماتی در آینده نیز، بیشــتر خواهد شــد. وی با تاکید بر کاهش شکاف دیجیتال 
اظهار داشــت: ما با استفاده از منابع مالی USO )طرح توسعه اجباری ارتباطات( به 
ســرعت در حال کاهش شکاف دیجیتال هستیم تا شبکه ها و سرویس های ICT به 
مناطق دوردســت و کمتر برخوردار، گســترش یابد. در این راستا هدف خود را ارائه 
اتصال پهن باند و عرضه خدمات ســودمند، قرار داده ایم. وزیر ارتباطات با اشاره به 
ایجاد ۱۰۰ هزار شــغل مرتبط با فناوری اطالعات در ســال گذشته و حمایت های 
مالی و اعطای وام های کم بهره به شــرکت های نوپا، موسســات نوآوری و مراکز 
تحقیق و توســعه، گفت: در ســه سال گذشــته حجم بازار ICT در ایران سه برابر 
شــده و انتظار داریم این افزایش را در ۵ ســال آینده نیز داشته باشیم. وی با بیان 
اینکه سیاست ایران استقبال، تســهیل و تشویق همکاری های بین المللی در همه 
حوزه های مرتبط با ICT اســت، توجه بر اهمیت پروژه های مشــترک با شــرکای 
خارجــی در توســعه فناوری ها، برنامه های کاربردی و خدمــات جدید را ، ضروری 
عنوان کرد و افزود: این موضوع یکی از ستون های اصلی سیاست ما است و ما این 
فعالیتها را با اولویت دهی به معامالت خود، با کســانی که به این فراخوان پاســخ 
  ICT مثبــت دهند، ادامه می دهیم؛ در این میان شــرکتهای ایرانی زیادی در حوزه
وجــود دارد که آماده آغاز همکاری های بین المللی هســتند. اجالس جهانی جامعه 
اطالعاتی با شــعار »جامعه اطالعاتی و دانش بنیان در جهت اهداف توسعه پایدار« 

از ۲۲ تا ۲۶ خرداد ۹۶ )۱۶-۱۲ ژوئن( در ژنو ســوئیس، برگزار شده است.

یادداشت

تسریع تالش ها برای بلوغ شبکه ملی اطالعات 
پس از انتقادها


