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پدیده فضای مجازی در رقابتهای انتخاباتی

وزیر ارتباطات :استفاده از فضای مجازی ،تنش هواداران نامزدهای مجلس دهم در شهرستانها را به شدت کاهش داد
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«ساختمان پالســکو ظرف چند ســاعت فرو ریخت اما
آواربــرداری آن چیــزی حــدود  8روز به طــول انجامید،
حاالتصورکنیــدآنچیزیکهبهماازدولــتقبلبهارث
رســیده بود آواربرداری آن به چه میــزان زمان میبرد».
این گفتــه محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعاتاســت.اواعتقــاددارددولتتدبیــروامیدکار
بسیارســختیراازابتداشروعکردهاســتاماایندولت
تــاشداشــتهوداردبــاتمامــیفشــارهاییکــهتحمــل
میکند وارد حاشــیهها نشود و فضای کشــور را به سمت
وحدت و انسجام ببرد .به اعتقاد این عضو کابینه دولت
یازدهم ،هر کدام از وزارتخانهها با تمامی محدودیتها
چهداخلیوچهخارجیســعیکردهانــدبهاجرایآنچه
رئیسجمهــوریدرزمانانتخاباتوعــدهآنرابهمردم
دادهبــودوفــادارباشــند که بخشــیازآنهاانجامشــدهو
بخشــیهنوزبهســرانجامنرسیدهاســت.البتهنهاینکه
اراده انجام نباشــد .بلکه بــه دلیــل محدودیتهایی که
وجودداشــتهبعضــیازوعدههاآنطورکــهبایدمحقق
نشده است ،مخصوصاًدر بخش معیشت که دولت در
تالشاستدرماههایباقیماندهدراینزمینهاقدامات
مثبتیدرکارنامهخودبهثبتبرساند.بامحمودواعظی
توگونشستهایمتاازفرازوفرودهایدنیایفاواباما
بهگف 
سخنبگوید.

دسترســی آزاد بــه اطالعــات جــزو اولویتهــای دولت
تدبیر و امید به حســاب میآیــد و در همین راســتا وزارت
ارتباطات  3سیاســت را برای احقاق این مهم در دســتور
کار داشــته؛ ارائه خدمات نســل ســوم و چهارم ،توســعه
زیــر ســاختهای ارتباطــی و کاهــش هزینــه ارتباطات.
بهنظرتــان در کدامیــک از این ســه سیاســت وزارتخانه
موفق عمل کرده و در کدامیــک هنوز ضعفهایی وجود
دارد؟
زمانــی کــه دولــت را تحویــل گرفتیــم در زیرســاختها ضعــف
شدیدی وجود داشت اما سعی شد بخشی که زیر نظر وزارتخانه
بــوده ،یعنــی زیرســاختهای  ICTیــک تــاش گســترده روی
آن انجــام دهیــم و مجلــس نیــز بــا بودجــهای کــه در اختیــار ما
گذاشــت راه توســعه را هموار کرد به همین علت از سال گذشته
بــا بــه نتیجــه رســیدن طرحهــا بــه نوعــی زیرســاختها بــرای
نیازمندیهــای مردم و شــرکتها کــه باید خدمــات ارائه دهند
تأمین شــده است .بنابراین در بخش زیرســاخت شبکه و شبکه
انتقال و IPکشــور کامالً موفق عمــل کردهایم و هیچ محدودیتی
نداریــم .البته این برنامههای توســعهای همچنــان ادامه دارد.
در خصــوص بخــش دسترســی به اطالعــات هر چنــد در اختیار
ما نیســت اما مقرراتگــذاری و حمایــت را ســازمان رگوالتوری
انجــام میدهــد و بــه نوعی امکانــات را مــا در اختیار شــرکتها
میگذاریــم و در مــورد اپراتورهای تلفن همراه نیز خوشــبختانه
برنامهریــزی منســجم و خوبی صــورت گرفته و در حــال حاضر
بیــش از 1500شــهر کشــور زیــر پوشــش نســل ســوم و بیــش از
350شــهر نیز از نسل چهارم برخوردار اســت و مردم میتوانند
تمامــی نیازمندیهای خودشــان را با ســرعت باال در این بســتر
برطرف کنند .اما در دسترســی از طریــق تلفن ثابت و  ADSLکه
در منازل اســتفاده میشود هنوز مشــکل وجود دارد چرا که روی
خط تلفن ثابت وقتی ســرعت باال برود سیم مسی دچار مشکل

میشود و الزم است فیبرنوری جایگزین شود اما این جایگزینی
نیاز به ســرمایهگذاری باال دارد البته از ســوی زیر ساخت از زمان
روی کار آمــدن ایــن دولت بیــش از  100هزار کیلومتــر فیبر نوری
کشــیده شــده اســت و منظور مــن رســاندن فیبرنوری بــه منازل
اســت به همیــن علت مــا در ایــن بخش هنــوز مشــکل داریم
امــا بــرای حــل آن یــک راه میانبــر تعبیه شــد به ایــن صورت
کــه تکنولــوژی( LTEاینترنــت نســل چهــارم ثابــت) توســط
دارنــدگان اپراتورهــا و پروانه  FCPمورد اســتفاده قرار گرفت
کــه در این روش به جای ســیم از بیســیم اســتفاده میشــود
و در حــال حاضــر 132شــهر و مراکــز اســتانها مجهــز به این
تکنولوژی شــدهاند .به هرحــال برای اینکه همه کشــور به این
تکنولوژی دسترســی داشــته باشــد زمانبر اســت مــا باید روی
قسمت دسترســی ثابت اینترنت کار کنیم.
در راســتای کاهــش شــکاف دیجیتالی و تحقــق عدالت
اجتماعی وزارت ارتباطات رســاندن اینترنت پرسرعت
به روســتاها را در دســتور کار قــرار داده اســت و این طرح
بارها از سوی منتقدین دولت زیر سؤال رفته است .دقیقاً
روستاییان از طریق اینترنت پرســرعت به چه امکاناتی
دسترسی خواهند داشت؟
یکــی از سیاســتهای جــدی دولــت ،بحــث حقوق شــهروندی
اســت که در زمــان تبلیغات نیز جزو شــعارهای انتخاباتی آقای
روحانــی به شــمار میرفــت بنابراین اجرای عدالــت اجتماعی
یکــی از محورهــای اساســی دولت اســت پس مــا توجــه ویژه به
روســتاهای کشــور ،مناطــق محــروم و مــرزی داریــم کــه در آنها
عدالت اجتماعی رعایت شود .بر این اساس در ابتدا این دولت
بحــث رســاندن اینترنت پرســرعت به روســتا را مطــرح کردیم.
کاری کــه تــا قبل از دولت تدبیر و امید ،اثری از آن دیده نمیشــد
و در همیــن راســتا بیــش از  25هزار روســتا را مجهز بــه اینترنت
پرســرعت کردیم و ایــن طرح همچنان ادامــه دارد .اما هدف ما

