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توسعه <شبکه زیرساخت> ،اولویت فعالیت سه ساله وزارت ارتباطات بوده است
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آخرین ماههــای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعــات دولت یازدهــم در حال ســپری
سونیتا سرابپور
شــدن اســت .اگر کارنامه ســه ســال و چند
خبرنگار
ماه گذشــته محمود واعظی وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات را در کنــار دو وزیر و یک
سرپرســت وزارت ارتباطات دولت دهم قرار دهیم بدون شــک اعتراف میکنیم که محمود واعظی با
فاصله چند برابــری عملکرد موفق و قابل قبولــی دارد .او در حالی وزارت ارتباطات را از محمد حســن
نامی (آخرین وزیر ارتباطات دولت دهم) گرفت که این وزارتخانه در نابسامانترین وضعیت ممکن
بســر میبرد .عقب ماندن از برنامههای توســعهای ،تعریف طرحهای غیر ضروری در حوزه  ،ICTعدم
توسعه زیرساختهای ارتباطی ،اینترنت بیکیفیت ،عقب ماندن از تکنولوژیهای روز دنیا و ...ارثیه
وزارت ارتباطات دولت گذشــته بــرای وزارت ارتباطات دولت یازدهم بود .محمــود واعظی در ابتدای
شروعبهکارخود در وزارتارتباطاتاینوعدهرادادکهدرصدروزاولکاریخودبابرنامهریزیمنسجم
در ابتدا آرامش را بــه وزارتخانه تحت رهبری خود بر میگرداند و در قدم بعدی هم سیاســتگذاریهای
مشــخصی برای جبران عقبماندگیهای موجود در حوزه  ICTدر نظر خواهد گرفت .اما با گذشــت
صــدروزاول کاری،واعظــی باقــرار گرفتندر جریانجزئیــاتدقیق ازوضعیت ICTکشــوراعالم کرد
که برای محقق شــدن وعدههای خود از جمله دسترســی کاربــران به اینترنت با کیفیــت ،از بین بردن
محدودیتهای اینترنتــی ،ورود تکنولوژیهای روز ،بهبود جایگاه فاوای ایــران در مجامع بینالمللی
و ...باید ابتدا زیرساختهای ارتباطی کشور را که در  8سال گذشته با کمترین توسع ه همراه بوده توسعه
دهــد .نگاهی به آمارها و گزارشهای مختلف نشــان میدهــد وزارت ارتباطات دولــت تدبیر و امید در
ســه سال گذشته بیشــتر از هر چیز روی توســعه شبکه زیرســاخت ارتباطی کشور تمرکز داشــته تا بتواند
در قدم بعد بخشــی از خواســتههای اولیه کاربران در کشوررا که در رأس آن داشــتن اینترنت با کیفیت
و بدون اختاللاســت فراهمکند .درســه سالوشش ماهگذشــته وزارت ارتباطات در برخی حوزههاکه
در ادامه گزارش به آنها اشــاره خواهیم کرد توانســته موفقیتهای قابل توجهــی در کارنامه کاری خود
ثبت کند  ،اما هنوز به سرانجام رسیدن برخی از وعدههای محمود واعظی با اما و اگرهایی همراه است
که از جمله اصلیترین این وعدهها دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت و باکیفیت است وعدهای
که چندی پیش وزیر ارتباطات در صبحانهای که در اتاق بازرگانی داشــت اجرایی شدن آن را به ماههای
آینده موکول و تأکید کرد که دولت در این زمینه از دو ســو تحت فشار است اما تمام تالش خود را به کار
خواهد بســت تا کاربران نهایی به سرویس اینترنت مناسبی دسترســی داشته باشند .مشخص نبودن
سرنوشــت طرحهایی ماننــد اپراتور فیبرنــوری ،رجیســتری ،نبود قانونهای مشــخص و بــه روز برای
فعالیت شــرکتهای نوپا نیز از جمله پروندههای بازی است که براساس اظهارات واعظی در سال 96
تعیین تکلیف خواهد شد .در ادامه به برخی از مهمترین فعالیتهای وزارت ارتباطات دولت یازدهم
در سه سال و شش ماه اخیر اشاره میکنیم.

توسعهشبکهارتباطیو بهبود زیرساختها

محمــود واعظــی در ســال 92و زمانی کــه در تالش بــرای دریافت
رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بود وعدههای گوناگونی برای بهبود
جایگاه فاوای کشور در مجامع بینالمللی داد .او بعد از انتخاب شدن
بهعنــواندهمینوزیرارتباطاتبعدازانقــابقولداددرکوتاهترین
زمــان ضعفهای موجود در حوزه ICTکشــور را جبــران کند ،اما رفته
رفتــهوبادرجریانقرارگرفتــنضعفهاوعقبافتادگیهایموجود
دراینحوزهاعالمکردکهبهاینزودیهانمیتواندیکیازخواستههای
حســن روحانی ،رئیس جمهوری یعنی دسترسی کاربران به اینترنت
توگوهایمختلفیکهدرهمان
بــاکیفیتوآزادرافراهمکند.اودرگف 
ابتدایفعالیتخودداشتتأکیدکردکهبدونتوسعهزیرساختهای
ارتباطینمیتوانسرویسهایباکیفیتیرادراختیارکاربرانگذاشت.
بنابرایندرنخستینقدم،اوتوسعهشبکهزیرساختکشوررادردستور
کار قرار داد .حدود ســه سال گذشته شــبکه زیرساختی کشور با توسعه
قابــلتوجهــیهمراهوطرحهــایزیرســاختیگوناگونیافتتاحشــده
اســت.راهاندازیطرحنور،تالش،فجربرایتوسعهشبکهپهنایباند
زیرســاختیاراهاندازیمراکزکنترلتبــادلترافیکاطالعاتداخلی
()IXPازجملهگامهایوزارتتحترهبریواعظیبرایبهبودشبکه
ارتباطی کشــور بوده اســت .همچنین در ســه سال و شــش ماه گذشته
آمارهایاعالمشــدهازسویوزارتارتباطاتنشانمیدهدکهمیزان
پهنایباندداخلیوخارجیکشــورهمباافزایشقابلتوجهینسبت
به دو دولت گذشته همراه بوده است .براساس این آمار ،میزان پهنای
باندبینالمللکشــورکهدرابتدایفعالیتدولتیازدهم(ســال)92
 72گیگابیــت برثانیه بــود حاال برابر بــا 673گیگابیت بر ثانیه اســت.
همچنیــنظرفیــتپهنایباندشــبکه IPکشــورکــهدرابتــدایدولت
یازدهــم 624،گیگابیتبرثانیهبود درحــالحاضربه4هزارگیگابیت
برثانیــهرســیدهاســتوبراســاسگــزارشوزارتارتباطــاتظرفیت
پهنــای باند شــبکه IPداخل کشــور در طــول فعالیت دولــت یازدهم
رشدی 540درصدیراتجربهکردهاست.

تالشبرایدسترسیبهاینترنتبا کیفیت

باوجودتوســعهزیرساختیوافزایشپهنایبانددربخشداخلی
و بینالملل اما همچنان کاربران ایرانی از داشــتن ســرویس اینترنت
باکیفیتوبدوناختاللمحرومهستند.هرچندوزیرارتباطاتمعتقد
اســت کــه او و همکارانــش در بخشهــای مختلــف وزارت ارتباطات

