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آیسیتی ،بخش فعال دولت یازدهم

احمــد معتمــدی ،وزیــر دوران اصالحــات و رئیس فعلی دانشــگاه
امیرکبیر یکی از کســانی اســت که اعتقاد دارد دولت تدبیــر و امید در
شــرایط ســختی کار خود را آغاز کرد؛ زمانی که رکود حاکم بر کشــور بر
همــه بخشها ازجمل ه آی ســی تی تأثیری منفی گذاشــته بود ولی با
ایــن حــال از این مرحله عبــور کرد .دولــت کارهای بزرگــی انجام داد
که اثرات آن را در ســالهای آینده بیشــتر میبینیــم .وی اعتقاد دارد
حــوزه ارتباطــات ،بینالمللی اســت و از تحریمها آســیب شــدیدی
دیده اســت؛ بهعنوان مثال اگر دولت میخواست تجهیزاتی بخرد یا
قراردادهایی ببندند با مشکل مواجه میشد ولی با این حال میتوان
گفت که بخش آیسیتی یکی از بخشهای فعال در دولت یازدهم
بوده اســت و با وجود همه مشــکالت ،رشــد خوبی داشــت؛ بهعنوان
مثالنسل 3و 4درهمیندورانراهاندازیشدوهمچنینپهنایباند
اینترنــت از طریق تلفن همراه بخوبــی افزایش پیدا کرد که موفقیت
بزرگی محسوب میشــود .این دولت در بحثهای زیرساختی دیگر
هم رشــد خوبی داشت و افزایش تعداد کاربران و همچنین فعالیت
شــبکههای اجتماعــی نســبت بــه دولت قبــل اصــاً قابل مقایســه
نیست .اما این دولت نقاط ضعفی هم دارد بهعنوان مثال در یکی از
بخشهایــی که به دولت برمی گردد مثل دولت الکترونیک به دلیل
مشکالت بودجهای ما آن شتاب الزم را نداشتیم .به اعتقاد من برای
دولت الکترونیک ســریعتر میتوان اقدام کرد و مردم هم باید اثر آن
را سریعتر و بیشتر از این در زندگی خود ببینند.

صابر فیضی
مدیرعامل پیشین
شرکت مخابرات

بازار ارتباطات ،رقابتیترشدهاست

وضعیــت ارتباطی و مخابراتی کشــور نیز از مواردی اســت کــه در دولت
یازدهــم بــه آن توجه زیادی شــده اســت و «صابر فیضــی» مدیرعامل
اسبق شــرکت مخابرات ایران ،در کل فضای مخابراتی و ارتباطی کشور
را در دولــت یازدهم خوب ارزیابی میکند و میگوید :به جرأت میگویم
یکــی از موفقیتهایــی کــه در دولت روحانــی میتوان به آن اشــاره کرد
همینبخشمخابراتوارتباطیکشوراست،بهعنواننمونهدررقابتی
کردن بــازار ارتباطات و راهاندازی شــبکه ملی اطالعــات ،دولت انصافاً
خیلــی خوب عمل کــرده اســت .وی با اشــاره به حضــور افــراد توانمند
وکارآمــد در وزارت ارتباطــات و ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی(رگوالتوری)میافزاید:تیمحاضردرسازمانرگوالتوری،بسیار
عالقهمنــد به رقابتــی کردن بــازار هســتند و همین موضــوع در اجرایی
شدن ،بســیار تأثیرگذار بوده است معتقدم اگر این سیاست حداقل سه
ســال دیگر در همه حوزههای ارتباطات ادامه پیدا کند ،هم بازار رقابتی
خواهد شــد و هم درآمد دولت در حوزه ارتباطات باال خواهد رفت ،چرا
که یکی از مواردی که میتواند حوزه ارتباطات را رشد دهد تقویت شبکه
ملیاطالعاتاست.این،سیاستگذاریهایحاکمیتاستکهباعث
جذب سرمایه یا دفع سرمایه میشود و معتقدم حاکمیت در این حوزه
خیلــی خــوب عمل کرده و موجب جذب ســرمایه شــده اســت .فیضی
البته انتقاداتــی هم دارد و میگوید :یکی از نقــاط ضعف ،وجود قوانین
و مقررات زیاد و دســت و پاگیر است در حالی که باید قوانین و مقررات را
شفافترکنندتازمینهسازرشدوتوسع هبیشترشود.

اینترنــت یکی از مباحث پرحرف و حدیث در دولتهای نهم و دهم
بود ،چرا که بسیاری از مســئوالن اعتقاد داشتند کاربر عادی نیازی به
اینترنت باالتر از 128کیلوبیت بر ثانیه ندارد ولی در مقابل ،بســیاری
از کاربــران از کندی اینترنت و قطعیهای مکــرر آن گالیهمند بودند؛
موضوعــی که از همان ابتدای دولت یازدهم مــورد توجه قرار گرفت
و حاال فعاالن بخش خصوصی در حوزه اینترنت ،عملکرد دولت در
اینزمینهراچشمگیروقابلتحسینمیدانند.
مســعود ریاضیــات ،رئیــس انجمــن شــرکتهای اینترنتــی یکی از
فعاالن بخش خصوصی فعال در حوزه اینترنت اســت که وضعیت
اینترنــت در دولــت یازدهم را در مقایســه با دولتهــای نهم و دهم
چشمگیروقابلتحسینمیداندهرچندهمچناندرمقایسهباسایر
کشــورها هنوز عقب اســت .از نــگاه وی 6،تا 7برابر شــدن پهنای باند
بینالمللاینترنتدردولتیازدهموتوسعهحدود60هزارکیلومتر
فیبــر نــوری دیگــر دســتاوردهای دولــت یازدهــم اســت .ریاضیــات
میافزایــد :در دولــت تدبیــر و امیــد ،تعرفــه اینترنت نیز مناســبتر
شــده بهطــوری کــه ایــران را درردیــف  20کشــور ارزان دنیا قــرارداده
اســت .به اعتقاد وی ،تعــداد کاربران اینترنت از حــدود 3/5میلیون
نفر به حدود  35میلیون نفر افزایش پیدا کرده و تقریباً 10برابر شــده
و همچنیــن تولیــد برنامههــای کاربردی و محتــوا نیــز افزایش قابل
توجهیداشتهاست.ریاضیاتهرچندازپیشرفتدولتالکترونیک
و بهبود وضعیــت تجارت و بانکداری الکترونیــک در دولت یازدهم
رضایــت دارد ولی با وجود این معتقد اســت که شــاخصهای رشــد
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور در مقایسه با سایر کشورها چندان
مناســب نیســت و هنوز هم با اهــداف برنامه پنجم توســعه ،فاصله
زیادیدارد.ویالبتهمعتقداستدولتیازدهمدرحوز هآیسیتی
نقاط ضعفی هم دارد و با اینکه قرار بود کشور ما از نظر شاخصهای
رشــد ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات حداقــل در مقــام دوم منطقه
قرارگیرد ولی اغلب کشــورهای همجوار و پیرامون ما ازجمله امارات
و عربســتان رتبه بهتری از ایران دارند و تنها پاکســتان و افغانستان از
ایرانعقبترهستند.ازعراقهماطالعاتدرستیدردستنیست.

باقر بحری
نایب رئیس سازمان
نظام صنفی رایانهای

بخش خصوصی ،دیگر نامحرم نیست

باقر بحری نایب رئیس ســازمان نظام صنفی رایانهای اســتان نیز
میگویــد :این دولــت حداقلترین کاری که داشــته ،این اســت که
میخواســته کاری انجام دهد و این قدم بزرگی اســت .ما ســالها
در آرزوی داشــتن اینترنت با پهنای باند نســبتاً مناســب بودیم که
باالخره در دولت تدبیر و امید قبح اش شکســت و شــاهد بسیاری
از اتفاقات خوشایند و اشتغالزایی بر بستر یک پهنای باند مناسب
شــدیم .فقط همین پهنای باند تأثیر زیادی در زمینه اپلیکیشنها
داشــته و در تولیــد محتوا و تجــارت الکترونیک تحــول ایجاد کرده
اســت ،البتــه معتقدم فرصتهــای زیادی هم از دســت دادهایم
ولی قدمهای خوبی برداشــته شــده و امیدوارم در دولت بعد هم
با انتخاب مجــدد دکتر روحانی ادامه یابد .یکــی از نقاط قوت این
دولت این اســت کــه بخش خصوصــی را مــورد قبول قــرار داده و
آن را محــرم دانســته درحالی که در دولت قبــل بجز عده خاصی،
بخش خصوصی نامحرم بود .ازسوی دیگر استارتاپها در دولت
قبل ســرکوب میشــدند ولی در دولــت جدید بویژه ایــن اواخر به
کســب و کارهــای نویــن و اســتارتاپها بها داده شــده اســت اما به
نظــرم بزرگترین نقطه ضعف ما در حمایت از این کســب و کارها،
نداشتن قوانین مثبته کمککننده به رشد این کسب و کارهاست.

