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یادداشت
 سعید    طباطبایی

راه اندازی »دولت همراه« در دهه فجر

چنـد وقتـی اسـت کـه در رابطه بـا پـروژه جدیدی با نـام «دولـت همـراه» از گوشـه و کنار 
خبر هایـی را می شـنویم، در ایـن رابطه به تازگـی معاون وزیـر ارتباطات از راه انـدازی پروژه 
«دولـت همـراه» در دهـه فجر خبـر داده و اعام کرده اسـت: بر اسـاس این پـروژه خدمات 

عمومـی دولـت الکترونیـک بر بسـتر موبایل به مـردم ارائـه می شـود. نصـرا... جهانگرد در 
مراسـم افتتاحیـه بیسـت و دومیـن نمایشـگاه بین المللی الکامپ با اشـاره بـه ظرفیت  های 
ایجاد شـده بـرای خدمـات دولـت الکترونیک گفته اسـت: با آماده سـازی زیرسـاخت  های 
فنـاوری اطاعـات و خدمـات دسترسـی مـردم امیدواریـم در دهـه فجر خدمـات عمومی 
دولـت را بر بسـتر موبایـل بـه مـردم عرضـه کنیـم. وی اجـرای پـروژه دولـت الکترونیک 
بر بسـتر موبایـل را مرحلـه تکاملی سـرویس دهـی دولت الکترونیـک عنوان کـرد و گفت: 
بـا اجـرای ایـن پـروژه از طریـق شـبکه ارتباطـی کشـور و تکنولـوژی موبیلیتـی، خدمات 
دولـت الکترونیـک، دولت موبایـل و پرداخت الکترونیک با راحتی بیشـتر، ارزانی و سـرعت 
بیشـتر بـه مـردم ارائه می شـود. وی حجـم بـازار فنـاوری اطاعـات و ارتباطات کشـور را 
در شـرایط کنونـی ۳۲ هـزار میلیـارد تومـان و سـهم ایـن صنعـت را از تولیـد ناخالص ملی 
۲,۶ درصـد عنـوان کـرد و گفـت: بـا توجه بـه برنامـه ریزی  های صـورت گرفته بیشـترین 
سـهم رشـد در برنامه ششـم توسـعه مربوط به این بخش خواهد بـود و امیدواریـم در پایان 
برنامـه ششـم فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات با ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان ارزش، بیش از 
5 درصـد از GDP کشـور را بـه خـود اختصـاص دهـد. رئیـس سـازمان فنـاوری اطاعات 
ایـران بـا اشـاره بـه برآورد ها در برنامه ششـم و هفتم توسـعه خاطرنشـان کـرد: پیش بینی 
می شـود سـهم فنـاوری اطاعـات بـه ۴۰ درصـد در ایـن برنامه  ها برسـد و ایـن موید آن 
خواهـد بـود که سـرویس خدمـات و محتـوا بـه صـورت فزاینـده ای بر بسـتر فناوری  های 
اطاعاتـی و ارتباطـی رشـد کند. جهانگـرد الزمه توسـعه این بخـش را ایجـاد محیطی از 
نـوآوری و خدمـات جدیـد بـا ارتقـای محتـوای بومی عنـوان کرد و گفـت: طی دو سـال و 
نیـم گذشـته ۱۰۰ هـزار اپلیکیشـن فارسـی در کشـور طراحـی و تولید شـده اسـت که این 
موضـوع می توانـد بسـتر جدیدی برای تسـهیل رشـد اقتصـادی و اجتماعی کشـور باشـد 
چـرا کـه مـا معتقدیم رشـد صنعـت و اقتصاد کشـور موکـول به رشـد فنـاوری اطاعات و 
ارتباطـات اسـت. معـاون وزیر ارتباطـات تاکید کـرد: بر این اسـاس وزارت ارتباطـات پروژه 
حمایـت از رونق محتوای بومی بر بسـتر شـبکه ملـی اطاعات را کلید زده اسـت. همچنین 
رئیس سـازمان فنـاوری اطاعـات ایران گفته اسـت: نمونـه مقدماتی ارائه خدمـات دولت 
الکترونیکی بر بسـتر تلفـن همراه در نمایشـگاه الکامپ معرفی می شـود. نصـرا... جهانگرد 
در نشسـت خبـری معرفـی سـالن دولـت الکترونیکـی در نمایشـگاه الکامپ اظهـار کرده 
اسـت: نمایشـگاه الکامـپ امسـال در ۲5 هـزار متـر مربع برگـزار می شـود که ۳ هـزار متر 
مربـع آن بـه دولـت الکترونیکـی اختصـاص دارد. همچنیـن در سـالن دولـت الکترونیکی 
عمـوم دسـتگاه ها خدمـات خـود را در قالـب 5۰ غرفـه ارائـه می دهنـد. وی با بیـان این که 
در نمایشـگاه امسـال در کنار بخش خصوصی، سـازمان فناوری اطاعـات دو گروه فعالیت 
را سـامان داده اسـت گفت: یک بخش مربوط به حضور اسـتارتاپ ها در نمایشـگاه امسـال 
اسـت. بـا تدبیـر سـازمان نظـام صنفـی رایان های از سـال گذشـته امکان حضور کسـب و 
کار هـای نوپـا در نمایشـگاه فراهم آمده و امسـال با مشـارکت سـازمان فنـاوری اطاعات 
شـاهد حضـور گسـتردهتر این کسـبوکار ها هسـتیم. او ادامـه داد: دومین کاری که امسـال 
انجـام می دهیم برپایی سـالن اختصاصی برای معرفی خدمات یکپارچـه دولت الکترونیکی 
بر بسـتر شـبکه ملی اطاعات اسـت. اکنون با توسـعه پیاده سـازی شـبکه ملـی اطاعات 
امکان عرضه خدمات دولت الکترونیکی بر بسـتر این شـبکه برای شـهروندان فراهم شـده 

و در نمایشـگاه امسـال نمونـه مقدماتی ایـن خدمات معرفی می شـود.

عنوان  به  ابریشم  جاده  کمربند  در  ایران  محوری  نقش 
بازرگانی  هدف  با  که  پیوسته ای  هم  به  راه های  شبکه 
در آسیا خاور، باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال 
پوشیده  بر هیچکس  می داد،  پیوند  اروپا  خاور  و  آفریقا 
باستانی  تمدن  در  اتصال  این  خوشایند  حس  و  نیست 
سیاسی  و  اقتصادی  ارتباطی  شاهراه  عنوان  به  ایران 
جهانیان،  نگاه  از  است.  مانده  باقی  دور تاکنون  زمان  از 
جاده ابریشم همکاری دولت  ها با یکدیگر را در مبادالت 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییر داد و اکثر کشور های 
این  طریق  از  را  شدن  راه جهانی  راه ابریشم،  حوزه 
زمینی  مرز های  از  جهان  نگاه  نیز  امروز  پیمودند.  مسیر 
ببیند  تا  دوخته  چشم  مجازی  مرز های  به  و  رفته  فراتر 
کشور ها چگونه می توانند فارغ از مرز ها، اطاعات خود 
نفوذ  می تواند  مخابرات  و  کابل  فیبر،  که  آنجا  هر  تا  را 
جایگاه  به  توجه  با  دلیل  همین  به  دهند.  گسترش  کند، 
استراتژیک و جغرافیایی ایران، شکی نیست که این بار 
جاده ابریشم ارتباطات جهان می تواند از ایران به عنوان 
منطقه  در  ارتباطات  توسعه  ثقل  مرکز  و  تعادل  نقطه 
خشکی  مرز های  بودن  دارا  با  ایران  بگذرد.  خاورمیانه 
در  کلیدی  نقش  می تواند  منطقه  کشور های  با  آبی  و 
با  مهم  این  که  کند  ایفا  کشور ها  این  ارتباطی  ترانزیت 
توجه به میزان اهمیت آن، منافع اقتصادی بسیاری برای 
شعار  تحقق  به  عمل  راستای  در  و  باشد  داشته  کشور 
اقتصاد مقاومتی نیز منتج به ثروت آفرینی شود. موقعیت 
خاورمیانه،  منطقه  در  ایران  فرد  منحصربه  جغرافیایی 
امکان ویژه ای در اختیار ما قرارداده تا با فراهم ساختن 
زیرساخت  های الزم، امکان ترانزیت ارتباطات بین الملل 

منطقه و تبدیل شدن به قطب منطقه محقق شود.

نبض ارتباطات منطقه در دستان ایران
مشخصه  مهم ترین  که  ارتباطات  و  اطاعات  عصر  در 
فیبرنوری  است،  اطاعات  از  بسیاری  حجم  انتشار  آن 
یکی از مهم ترین ابزار انتقال اطاعات به شمار می رود 
و بیش از ۹۰ درصد جریان انتقال اطاعات در جهان را 
جهان  کشور های  امروزه  اساس  براین  می کند.  مدیریت 
به  توجه  با  مخابراتی  و  ارتباطی  بزرگ  اپراتور های  و 
ویژگی  هایی چون ارزانی، حجم کم، سبک بودن، انعطاف 
اختاالت  از  تأثیرپذیری  عدم  بودن،  دیجیتالی  پذیری، 
گسترده  حجم  انتقال  توان  مهم تر،  همه  از  و  محیطی 
اطاعات، اقدام به سرمایه گذاری  های عظیم از این طریق 
در حوزه انتقال اطاعات کرده اند. در کشور ما نیز شرکت 
ارتباطات زیرساخت شبکه فیبرنوری بین الملل خود را از 
طریق نقاط مرزی با کشور های عراق، ترکیه، ارمنستان، 
آذربایجان، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان مستقیم به 
صورت مرزی و همچنین کشور های عمان، بحرین، قطر، 
منطقه  زیردریایی  فیبر های  طریق  از  عربستان  و  کویت 
و با سایر کشور ها از طریق فیبر های زیردریایی و خاکی 

بین المللی مانند فالکون و آنکوتل و... گسترش داده است. 
تله  ازجمله  بین المللی  نود های  در  ایران  حال  همین  در 
هاوس لندن (از طریق دو مسیر) و انکوتل (فرانکفورت) 
حضورداشته و با تعداد زیادی از اپراتور های بین الملل از 
طریق این نود ها دارای ارتباط است. این میزان زیرساخت 
از  یکی  به  را  ایران  بین الملل،  ترانزیت  انتقال  برای 
مهم ترین بازیگران منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است که 
نبض ارتباطات این منطقه را در اختیار دارد. به نحوی که 
برآورد ها نشان می دهد که ویژگی  های زیرساختی ایران 
ترافیک  کل  حجم  از  درصد   ۲۰ می تواند  حوزه،  این  در 
کانال سوئز که به نقطه بحرانی تبدیل شده، بکاهد و از این 
طریق، ساالنه از ترانزیت ارتباطی درآمد سرشاری نصیب 
ایران کند. رسیدن به این نقطه آرمانی که البته نیاز مند 
عظیمی  اقتصادی  و  فنی  علمی،  گذاری  های  سرمایه 
است، در برنامه  های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه 
دیده شده و در برنامه ششم توسعه به یک تکلیف تبدیل 

شده است.

 ایران مسیر اصلی اتصال به
 کابل های جهانی

منطقه  ارتباطی  هاب  به  ایران  تبدیل  راستای  در 
شرکت  سوی  از  مختلفی  پروژه  های  خاورمیانه، 
شده  تعریف  امید  و  تدبیر  دولت  در  زیرساخت  ارتباطات 
و  درآمده  اجرا  مرحله  به  پروژه  ها  این  از  تعدادی  که 
پروژه  هایی  است.  اقدام  و  بررسی  دست  در  نیز  تعدادی 

مانند پروژه فالکون، پروژه ترانزیت شمال- جنوب، پروژه 
سیگنالینگ مستقل سراسری (SSTP) و پروژه ترانزیت 
بلند  گام  های  ازجمله   (EPEG) اروپا  و  ایران  ارتباطات 
نقطه  به  رسیدن  برای  زیرساخت  ارتباطات  شرکت 
آرمانی «ایران هاب منطقه» است. درحال حاضر پهنای 
باندی معادل ۶5۰ گیگابیت از طریق کابل  های دریایی 
جنوب  و  غرب  شمال  شمال،  مسیر های  از  و  زمینی  و 
وارد کشور می شود. ایران با داشتن ۱۲ درگاه ارتباطات 
(امارات)،  جاسک  (کویت)،  گناوه  شامل  که  بین الملل 
پیرانشهر  و  مریوان  شیرین،  قصر  مهران،  آبادان، 
بیله  و  آستارا  جلفا،  (ترکیه)،  بازرگان  و  ارومیه  (عراق)، 

سوار (آذربایجان)، جلفا و نوردوز (ارمنستان)، سرخس و 
قوچان (ترکمنستان)، تایباد (افغانستان)، میرجاوه و زابل 
(پاکستان)، بندرعباس و چابهار (کابل فالکون)، چابهار 
(کابل پیشگامان POI و EPEG) و بوشهر (شبکه کابلی 

منطقه  ارتباطات  اصلی  نقطه  می تواند  می شود،   (  GBI

در  اکنون  هم  کشورمان  که  نحوی  به  باشد.  خاورمیانه 
 ،SMW۴  ،SMW۳ جهانی  کابل  های  به  اتصال  مسیر 
FOG، FEA و EIG به صورت جداگانه با امارات، کویت 

مستقیم  اتصال  حال  همین  در  است.  متصل  عمان  و 
ایران به کابل فالکون از طریق نقاط ساحلی بندرعباس 
و چابهار و اتصال به شبکه جهانی Reliance از طریق 
آن صورت گرفته و اتصال به شبکه کابلی GBI از طریق 
بندر بوشهر و اتصال به کابل TAE از طریق کشور های 

ترکیه و ترکمنستان میسر شده است.

 جاده ابریشم ارتباطات
 از ایران می گذرد

 نقش ارتباطی ایران
 در منطقه


