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ارزش بازار پهپادها به 6میلیارد دالر میرسد

خبر

میترا جلیلی

معاون وزیر ارتباطات خبر داد

تدوین قانون برای رقابت سالم اپراتورها

درخواست  4700کانال برای ثبت مجوز
رئیس مرکز رســانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
گفــت :تاکنــون چهــار هــزار و ۷۰۰کانال بــرای ثبت مجــوز از وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی درخواســت دادهاند که صالحیتشــان در
دست بررسی است.
مرتضــی موســویان با بیــان اینکــه ثبتنــام کانالهای مجــازی در
ســامانه ســاماندهی فعالیت شــبکههای مجــازی وزارت ارشــاد به
معنــای داشــتن مجوز بــرای محتــوای ایــن کانالها نیســتند ،ابراز
داشــت :محتوای این کانالها باید مورد بررســی و ســاماندهی قرار
گیرند.موسویان با بیان اینکه ثبت کانال در فضای مجازی محاسن
ویــژهای بــرای صاحبــان آنها نیــز دارد ،گفــت :عالوه بــر نظام مند
شدن فعالیتها در فضای مجازی ،با ثبت کانال شاهد ارائه مجوز
فعالیت از ســوی وزارت ارشــاد به افراد حقیقی و حقوقی هســتیم
کــه این امر میتواند در راســتای اشــتغال زایی حــوزه مجازی تأثیر
بهسزایی داشته باشد.وی معافیت مالیاتی را از دیگر محاسن ثبت
کانالهای مجازی در سامانه وزارت ارشاد دانست.

سهم 90درصدی گوشی های قاچاق در بازار

از نوع
دیگر
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قانونگذاری در این زمینه مدتی است که
در برخی کشــورها آغاز شده و با توجه به
اینکــه حاال دیگر کشــورهای بیشــتری به
دنبال قانونگذاری برای پهپادها هستند،
این بــازار به ثبات هــم نزدیکتر خواهد
شد.
لهســتان در زمینه قانونگــذاری برای
اســتفاده از پهپادهــای تجــاری و بــدون
سرنشــین جــزو پیشــتازان ایــن حــوزه
محســوب میشــود و نخســتین کشــور
جهان اســت که به این عرصه پا گذاشته
و قانونهــای مشــخصی بــرای ترافیــک
هوایی پهپادها و ...تصویب کرده اســت.
در ایــن کشــور همچنیــن آموزشهایــی

علیرضا احمدی

قاب
فناوري

رانندگــی در روزهــای بارانــی بــا معضالتــی
همــراه اســت و پاشــیده شــدن آب وســایل
نقلیه ســنگین همچــون کامیونها به شیشــه
خودرو را شــاید بتوان بدترین نوع آن دانست.
هرچند سنسور باران در خودروها وجود دارد و
بسرعت شیشههای جلویی خودرو از قطرات
بــاران پاک میشــوند ولــی گاه میلــی ثانیهها
نیــز در پیشــگیری از یــک تصــادف تأثیرگــذار
هســتند .با توجــه به همین دغدغــه ،کمپانی
ســوئدی  Semconسیســتمی را طراحی کرده
کــه قــدرت واکنــش بســیار باالیــی دارد و بــا
ســرعتی باورنکردنی شیشــه جلویی خودرو را
از قطــرات آب پــاک میکند .این سیســتم که
(  )ProActive Wipers PAWنامیده میشود
درواقع یک برنامه رایانهای است که بر خودروهای آینده نصب خواهد شد و به ،بهروزرسانی نرم افزار هم نیازی ندارد .این برنامه با دوربین جلویی
خودرو ،رادار آن و نیز سنسور باران هم کار میکند .دوربین کامیونهای بزرگ را که از هر جهتی به خودرو نزدیک میشوند شناسایی میکند و رادار نیز
فاصله و زمان رسیدن کامیون به خودرو را تخمین میزند.سنسور باران نیز با توجه به رطوبت هوا کامالً آماده نشان دادن واکنش است .وقتی این نرم
افزار با اطالعات جمعآوری شده احتمال دهد که دید راننده در اثر بارش باران یا پاشیده شدن آب روی شیشه خودرو کم میشود فعالیت خود را آغاز
میکند و به این ترتیب قبل از برخورد باران یا آب با شیشه ،برف پاک کن فعال میشود که این موضوع به کاهش تصادفات رانندگی در روزهای بارانی
کمک فراوانی میکند .البته این طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد ولی گفته میشود که بیشتر خودروهای آینده به این سیستم مجهز خواهند شد.

برنامه ویژه برای عاشقان دنیای فوتبال
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

ایــن روزها مســابقات فوتبال مختلــف بین تیمهای
داخلــی و خارجــی در حال برگزاری اســت .بنابراین
اگر از طرفداران این ورزش جذاب باشید حتماً مدام
در حــال زیــر و رو کــردن اخبــار هســتید تــا اطالعات
خــود را در خصــوص زمان یــا نتیجه بازیهــا به روز
کنیــد .یکــی از بهتریــن روشها برای بــه روز بودن از
اتفاقــات دنیــای فوتبال اســتفاده از اپلیکیشــنهای
مخصــوص در این زمینه اســت« .هتریک» از جمله
اپلیکیشــنهای کامــل و حرفــهای در حــوزه فوتبــال
اســت کــه میتواند برای دوســتداران ایــن ورزش به
یک منبع کامل و کاربردی تبدیل شود .با این برنامه
که بتازگی در جشنواره وب و تلفن همراه و براساس
رأیگیری مردم بهترین اپ در گروه ورزشی شناخته

شــده ،شــما میتوانید در لحظه از اخبــار و اطالعات
دنیــای فوتبــال باخبــر شــوید .کاربــران میتوانند از
طریــق هتریک بــه امکاناتی مانند مشــاهده جدول
لیگهــای دنیــا ،مشــاهده نتایــج بازیهــای مهــم،
مطالعــه تیتــر روزانــه همــه روزنامههــای ورزشــی،
مشــاهده ویدئوهــا با امکان جســت و جوی ســاده و
نشــان دار کــردن و دانلــود ،برنامــه بازیهــای ماه و
هفته و همچنین آرشــیو چند ســاله روزانه صفحات
اول همــه روزنامههــای ورزشــی دسترســی داشــته
باشند .امکان مشاهده زنده نتایج فوتبال نیز از دیگر
مزیتهای کابردی این برنامه است.
یکی از برگهای برنده این اپلیکیشــن طراحی
حرفــهای آن اســت .جذابتریــن بخــش هتریک،
مربــوط بــه ویدئوهــای فوتبالی آن میشــود که در
دســتهبندیهای مختلف قابل مشــاهده هســتند
و امــکان دانلــود یا اشــتراکگذاری آنهــا نیز وجود
دارد .همچنیــن شــما میتوانیــد دســته بندیهــا
یــا برچســبهای دلخــواه خــود را بــه فهرســت
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در ایــن زمینــه ارائه میشــود تــا کاربران
راحتتر و امنتــر بتوانند از این پهپادها
بهــره بگیرند و میتوان گفــت که در این
زمینه حداقل 40نفر در ورشو برای آنالیز
دیتا(اطالعــات) مربــوط بــه پهپادهــا و
استفاده از تکنولوژی آنها فعالیت دارند.
پــس از لهســتان نیــز آفریقــای جنوبی و
ســنگاپور در ردههــای بعــدی توجــه بــه
قانونگــذاری بــرای پــرواز پهپادهــا قــرار
دارند.
ëëکشاورزی،بازاریبزرگبرایپهپادها
پهپادهــای تجــاری در بخشهــای
مختلف کشاورزی ،زیرساختها ،هنری
و ...مورد استفاده قرار میگیرند و هرچند

ایجاد  ۱۰هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری

کاهش تصادفات رانندگی در روزهای بارانی

نامه دختر  ۷ساله به گوگل
«کلویی بریجواتر» دختر 7ســالهای اســت که در نامهای به رئیــس گوگل ،از وی
درخواســت کار کرده چون کارمندان این شــرکت در محل کارشان صندلی شنی
(بینبگ) و سرسره دارند و میتوانند «کارتینگ» کنند .وی میخواهد در کارخانه
شکالتسازی هم مشغول به کار شود و در مسابقات شنای المپیک شرکت کند.
وی بــا خطی بچگانه در توصیف شایســتگیاش برای داشــتن شــغلی در گوگل
نوشــته اســت که به کامپیوترعالقهمند اســت ،یک تبلت دارد و پــدرش بتازگی
برایــش یــک بازی گرفته اســت که بایــد در آن ،یک روبات را به حرکــت درآورد.
معلمهــا از وضعیت تحصیلی او خیلی راضی هســتند و پدرش هم به او گفته
اگــر به همین وضعیت درس خواندن را ادامه دهــد ،یک روز میتواند در گوگل
استخدام شود .ماجرا وقتی جالبتر شد که این دختر پاسخ خود را در نامهای با
امضای «ساندار پیچای» ،مدیر عامل اجرایی این شرکت دریافت کرد« .پیچای»
نوشــته اســت«:از نامه ات خیلی متشــکریم .خوشــحالم که به رایانه و روباتها
عالقهمنــدی و امیدوارم که به آموختن درباره فناوری ادامه بدهی .باور دارم که
اگر همچنان سخت کار کنی و در پی رسیدن به رؤیاهایت باشی ،میتوانی آنچه
را در پیاش هستی ،انجام دهی؛ از کار کردن برای گوگل تا شرکت در رقابتهای
شنا در المپیک .چشم انتظار دریافت درخواست کار تو پس از پایان تحصیالتت
هستم.با آرزوی بهترینها برای تو و خانوادهات».

نســبت بــه پهپادهــای شــخصی دارنــد
امــا به هر حــال انتظار مــیرود که میزان
اســتقبال از نــوع تجــاری باالتــر بــرود و
کمپانیهای بیشــتری بــرای بخشهای
مختلــف صنعــت خــود ،پهپادهــا را
خریداری کنند .پهپادهای تجاری به طور
معمول میتوانند پروازهای طوالنیتری
نســبت بــه شــخصیها داشــته باشــند
از آنجــا کــه دارای سنســورهای متعــدد
و کنترلکنندههــای ســرعت هســتند تــا
حــدی امنیت پــرواز آنها تضمین شــده
اســت .ایــن پهپادهــای تجــاری بــرای
مقاصــدی همچــون نقشــه بــرداری،
ارســال محمولهها و ..مورد استفاده قرار
میگیرنــد و بالطبــع بهــای باالتــری هم
نسبت به نمونههای شخصی دارند.
پژوهشــگران گارتنــر معتقدنــد که با
توجــه بــه رشــد تولیــد پهپادها و بــه روز
شــدن آن در اروپــای شــرقی و مرکــزی،
قیمــت پهپادهــای قدیمــی بســرعت
کاهش مییابد و این بدان معناســت که
گســتره بیشــتری از کاربران ایــن منطقه
میتواننــد از انواع مختلــف این پهپادها
بهرهمند شوند .همچنین در این گزارش
آمده اســت کــه بتدریج میــزان توجه به
پهپادهای تجاری بیشــتر میشــود و پای
قانونگــذاری بــرای حضــور پهپادهــا در
حریم آسمان هم به میان میآید .البته
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عکسVerge :

عضــو هیأت مدیره فدراســیون واردات ایران با بیان اینکه ســاالنه نزدیک به
۱۲و نیم میلیون گوشــی تلفن همراه به داخل کشــورقاچاق میشــود ،گفت:
بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشیهای تلفن همراه است.
به گزارش مهر ،حســین غروی در خصوص آمار واردات گوشــی تلفن همراه
اظهار داشت :تقاضای بازار در کشور ما ،ساالنه حدود ۱۴میلیون دستگاه است
که طبق برآوردهای اعالم شده از سوی مراجع رسمی ،کمتر از ۱۰درصد آن از
طریق واردات قانونی پوشــش داده میشود .وی با بیان اینکه ساالنه نزدیک
به  12/5میلیون گوشــی تلفن همراه به داخل کشــورقاچاق میشــود ،افزود:
حال ســؤالی که ایجاد میشــود این است که حمل و نقل ماهانه یک میلیون
دستگاه گوشی قاچاق ،چگونه در کشور صورت میگیرد و امنیت شبکه ورود
و توزیع آن چگونه تأمین میشود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان
آن نیست؟
غروی تصریح کرد :اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰
دالر در نظــر بگیریم ،ســاالنه حــدود  ۲.۵میلیارد دالر از ســرمایه این کشــور،
توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده میشود و این برای یک کشور
با واردات حدود  ۵۰میلیارد دالری ،یک فاجعه تمام عیار است.
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران ادامه داد :مجموع حقوق از دست
رفتــه دولت از ناحیــه پرداخت نکردن حقوق و عــوارض گمرکی و همچنین
مالیــات ارزش افــزوده ،بالغ بر  ۳۵۰میلیون دالر در ســال میشــود و البته به
این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد.
وی افزود :بخش خصوصی رسمی و قانونی کشور در عطش راهاندازی طرح
رجیستر شدن گوشیهای تلفن همراه ،لحظه شماری میکند و این درحالی
اســت که سود بادآورده ناشــی از قاچاق ،همچون تسهیالت بالعوضی است
که برای فربه شدن قاچاق از جیب مردم پرداخت میشود.

منبعZDnet :

معــاون وزیــر ارتباطــات از تدوین قوانیــن و مقررات برای کســب ســهم بازار
اپراتورهای ارتباطی در جهت ایجاد رقابت سالم در این فضا خبر داد.
علیاصغر عمیدیان مقرراتگذاری بــرای فعالیت اپراتورهای ارتباطی را در
جهــت ایجاد رقابت ســالم در بازار تلفن همراه ،تلفن ثابــت ،اینترنت ثابت
و اینترنــت ســیار عنوان کرد و گفــت :باید کل فعاالن بازار فنــاوری اطالعات و
ارتباطات بر اساس این شرایط جدید در این بخش فعالیت کنند .وی با اشاره
به اینکه برخی اپراتورها با توجه به سهمی که از بازار  ICTکشور دارند ،قدرت
غالب به شمار میروند ،افزود :با تدوین این مقررات ،اپراتورهای کوچکتر نیز
میتوانند در این بازار فعالیت کنند و حق و حقوقشان رعایت میشود.
رئیــس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی ،ایجاد تعــادل در بازار
خدمــات ارتباطــی در کشــور و جلوگیــری از تعرض بــه اپراتورهایی که ســهم
کوچکی از این بازار دارند را از جمله دالیل این مقرراتگذاری برشمرد و افزود:
طبــق این مقررات ،برای هر اپراتور ،کســب ســهم از بازار نبایــد از درصدی که
تعیین میشود ،فراتر برود و اپراتورهای بزرگ و غالب در این بازار موظف به
همکاری ،تعامل و رقابت سالم با اپراتورهای کوچک بازار خواهند بود.
عمیدیان با اشاره به ورود بازیگران جدید در عرصه ارتباطات کشور خاطرنشان
کــرد :طی دو ســال اخیــر ،مجوزهــای بســیاری بــرای اپراتورهــای ارتباطی در
بازار  ICTکشــور صادر شــده اســت که از جمله میتوان به پروانههای  FCPو
 TDLTEاشــاره کرد که با وجــود این ،تدوین مقررات ســهمدهی به اپراتورها
میتواند رقابت سالمی را برای اپراتورهای تاز ه وارد به این بازار ایجاد کند.

بــا توســعه تکنولــوژی در جهان هــر روز
شاهد فناوریهای نوظهور یا به روز شدن
نمونههــای پیشــین هســتیم و پهپادهــا
یــا هواپیماهــای بــدون سرنشــین نیــز از
ایــن قاعده مســتثنی نیســتند .محققان
مؤسســه پژوهشــی گارتنــر در تازهتریــن
گــزارش تحقیقــی خــود بــه موضــوع
پهپادهــا پرداختــه و عنــوان کردهانــد که
با توجــه به افزایــش گرایش کاربــران به
اســتفاده از این فنــاوری ،انتظــار میرود
تا پایان ســالجاری میــادی ارزش بازار
انواع مختلف پهپاد در دو حوزه شخصی
و تجاری از مرز 6میلیارد دالر بگذرد.
ëëرشد39درصدیتولید
مؤسســه پژوهشی گارتنر در تازهترین
گــزارش خــود پیشبینــی کــرده اســت
کــه در ســال  2017حــدود 3میلیــون
پهپاد(هواپیمــای بــدون سرنشــین) بــه
فــروش میرســد کــه ایــن رقم نشــان از
رشد 39درصدی نسبت به سال گذشته
در هر دو بخش شــخصی و تجاری دارد.
طبق نتایج این تحقیقات ،در سال 2017
حدود 2/8میلیون پهپاد شخصی تولید
خواهد شد و به فروش میرسد درحالی
که این رقم در سال  2016حدود2میلیون
عــدد بوده اســت البته این پژوهشــگران
همچنیــن معتقدنــد در ســالجاری
میالدی میزان فروش پهپادهای تجاری
با شخصی قابل مقایسه نیست و تعداد
کمی پهپــاد تجاری به فروش میرســد.
خبــر جالــب اینکــه میــزان درآمدزایــی
حاصل از فروش این پهپادها در ســطح
جهــان هم حدود 6میلیــارد دالر خواهد
بود که این رقم نشان از رشد 34درصدی
نسبت به سال گذشته دارد.
آنچــه از نتایــج تحقیقــات مؤسســه
پژوهشــی گارتنــر برمــی آیــد این اســت
کــه پهپادهــا در ســال  2017درآمدزایــی
بسیاری برای سازندگان و تولیدکنندگان
ایــن فنــاوری نســبتاً نوظهــور خواهنــد
داشــت .اگــر بخواهیــم ارزش بــازار
پهپادهــای شــخصی و تجــاری را نیــز از
یکدیگــر تفکیــک کنیــم بایــد گفــت در
حالی کــه ارزش بــازار پهپادهای تجاری
در ســال گذشــته حدود 2/8میلیارد دالر

بود انتظار میرود این رقم تا پایان ســال
 2017به 3/7میلیارد دالر برسد در حالی
کــه ایــن رقم بــرای پهپادهای شــخصی
سال گذشته 1/7میلیارد دالر بود و امسال
به حدود 2/4میلیارد دالر خواهد رسید و
به هرحال میتوان گفت که  2017ســال
بزرگی برای حوزه پهپادهاست.
ایــن مؤسســه همچنیــن پیشبینــی
کــرده اســت کــه تــا پایــان ســال 2020
میــادی بــازار پهپادهــا در جهــان
وضعیت رو به رشــدی خواهد داشت به
صورتــی کــه ارزش ایــن بازار بــه بیش از
11/2میلیارد دالر میرســد .در ســالهای
آینــده محبوبیــت پهپادهــای شــخصی
همچــون تلفنهــای هوشــمند رو بــه
افزایش است چرا که میتوان از آن برای
گرفتــن عکسهــای ســلفی و فیلــم و
ســایر کارکردهای تفریحی استفاده کرد.
پهپادهایــی بــا وزن کمتــر از 2کیلوگــرم
کــه میتواننــد به مــدت یک ســاعت در
ارتفاعــی کمتر از 5هزار متر پرواز داشــته
باشــند و بهــای این فناوری نیــز از 5هزار
دالر بیشتر نیست.
همزمــان بــا حضــور پهپادهــا،
اپلیکیشــنهای متعــددی نیــز بــرای
بهبود عملکرد مناســب آنها تولید شده
اســت کــه آنها نیــز بــازار مناســبی دارند
و حتــی گفتــه میشــود کــه رونــد حضور
پهپادها و اپلیکیشــنهای مرتبــط با آن،
در بخشهــای مختلــف صنعت جهان
ایجاد تحول و انقالب میکند .تحقیقات
مؤسسه پژوهشیPwCنیز نشان میدهد
که پهپادها تا پایان دهه جاری رشد بسیار
باالیی خواهند داشت و در بخش تجاری
بسیار مورد استفاده قرار میگیرند .گروه
مشــاوران PricewaterhouseCoopers
 LLPکــه با مؤسســه  PwCهمکاری دارد
پیشبینــی کرده اســت که بــازار جهانی
برای اپلیکیشــنهای تجــاری تکنولوژی
پهپادها که تاکنون 2میلیارد دالر تخمین
زده شده بود انتظار میرود تا پاپان سال
 2020میالدی به حدود 127میلیارد دالر
برسد.
ëëلهستان،پیشتازدرقانونگذاری
اکنون بــازار پهپادهای تجاری بســیار
کوچکتر از پهپادهای شخصی است چرا
که ایــن نمونههــا قیمت بســیار باالتری

اکنون کشــاورزی جزو نخستین بازارهای
بــزرگ پهپادهــای تجــاری محســوب
میشــود ولــی گارتنر پیشبینــی میکند
در آینــده ایــن وضعیت تغییــر میکند.
در یکــی از طرحهایــی کــه قرار اســت در
لهســتان اجــرا شــود ،پهپادهــا بــر فــراز
مزارع پهنــاور گندم به پــرواز درمی آیند
و با تهیه نقشههای ســه بعدی از محل،
به محض اینکه متوجه رشــد نامناســب
محصــول در بخشــی از مزرعه شــوند در
همــان منطقــه ،کودهــا و مــواد غذایــی
مــورد نیاز را روی مزرعه میپاشــند و اگر
هم بخشی از گندمزار مشکوک به وجود
آفت باشــد ایــن پهپادها تنهــا در همان
قســمت آفتکشهــا را روی مزرعــه
اسپری میکنند که مزایای فراوانی دارد.
چــون این کار بــا نظارت انجام میشــود
کشاورز از همان ابتدای امر متوجه وجود
آفــت میشــود و قبــل از پراکنــده شــدن
آن در میــان تمام محصــوالت ،با آن به
مقابله میپــردازد و از ســوی دیگر چون
تنها در موارد نیاز از آفتکشها استفاده
میشــود محصــوالت نهایــی ســالمتر
خواهند بود .این نقشــههای ســه بعدی
در مــوارد متعــددی از جملــه طرحهای
زیرســاختی کارآیــی دارند .با اســتفاده از
این پهپادهای مجهز همچنین میتوان
بــا تولید جلوههای ویــژه خاص ،انقالبی
در صنعــت فیلمســازی ایجــاد کــرد اما
همــه اینها در گــرو قانونگذاری مناســب
است.
گفتــه میشــود تــا ســال  2020بــازار
پهپادهــای حــوزه کشــاورزی 7درصــد از
رشــد بــازار تجــاری پهپادهــا را بــه خــود
اختصــاص خواهــد داد و در مقابــل،
بازرســیهای صنعتــی در حوزههایــی
مثل زیرســاختهای نفت و گاز و انرژی
موفقتــر هســتند و گارتنــر پیشبینــی
میکنــد که ایــن بخــش 30درصد بــازار
پهپادهــای تجــاری را تــا ســال  2020در
اختیار خواهد گرفت .استفاده از پهپادها
برای ارســال محمولهها هرچند ابتدا به
نظر میرســید پرطرفدار باشد ولی حاال
گارتنــر پیشبینــی میکنــد ایــن بخــش
تــا ســال  2020کمتــر از یک درصــد بازار
پهپادهــای تجاری را بــه خود اختصاص
خواهد داد.

عالقهمندیهــای خــود اضافــه کنیــد تــا خبرهای
مربــوط به آنهــا را جداگانه دریافت کنید .از ســوی
دیگــر در قســمت تنظیمــات برنامــه و بــا فعــال
کردن گزینــه دریافت اعالن ،جدیدترین خبرها به
اطالعتان خواهد رسید .هتریک به صورت رایگان
در اختیــار کاربــران سیســتم عامــل اندرویــد قــرار
گرفته است.

روی وب
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در تشــریح
فعالیتهــای وزارت ارتباطــات در دولــت یازدهــم از
مــوارد متعــددی چــون اجــرای فــاز اول و دوم شــبکه
ملــی ارتباطــات ،آمادهســازی زیرســاختهای دولــت
الکترونیک ،ایجاد  ۱۰هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری و مواردی دیگر خبر داد.
بــه گزارش «ایــران» ،محمــود واعظی در خصــوص دولــت الکترونیک گفت:
تــا پایــان ســالجاری فــاز اول این طــرح اجرایی خواهد شــد که بــه این ترتیب
بوروکراســی اداری و زمانبــر بودن آن میتواند تســهیل شــود تا امــور مربوط به
مردم با سرعت بیشتری دنبال شود.این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین
به شــبکه ملی اطالعات اشــاره کرد و گفــت :اجرای این طرح حدود ۱۴ســال و
در دولتهای مختلف دنبال شــد و تالشهای متعددی در این راســتا صورت
گرفت .ما زیرســاختهای مربوط به اجرای این طرح را در سراسر کشور دنبال
کردیــم و چون برای دسترســی به این هدف الزم بود در گام اول شــبکه انتقال
گســترش یابد ،این شبکه که ظرفیتی معادل  ۹۰۰گیگابیت بر ثانیه داشت ،در
ت  ۴هزار و  ۲۰۰گیگابیت رســید.وی همچنین عنوان کرد:
دو مرحلــه بــه ظرفی 
زمانــی که مــا آغاز به کار کردیم ،بر اســاس برنامه پنجم توســعه تنها  ۱۳تا ۱۴
درصد امور عملیاتی شده بود اما ما در نهایت توانستیم تمام آنچه مربوط به
تعهدات برنامه پنجم توسعه بود ،عملیاتی کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین در خصوص تعداد کاربران گفت :در ابتدای دولت
یازدهم شــاهد آماری مبنی بــر  ۳.۵میلیون کاربر اینترنــت بودیم که اکنون
ایــن رقم به  ۳۷میلیون نفر رســیده اســت .وی ادامــه داد :در ابتدای دولت
یازدهم هیچیک از روســتاهای کشور به اینترنت دسترسی نداشت اما اکنون
 ۲۷هزار روستا مجهز به اینترنت هستند .وزیر ارتباطات همچنین به نسبت
ترافیک داخل به خارج اشــاره کرد و گفت :نسبت دسترسی مردم به محتوا
و ترافیک داخل به خارج معادل  ۱۰به  ۹۰بود که اکنون این رقم تغییر کرده
و نســبت ترافیک داخل به خارج  ۴۰به  ۶۰شده است .وزیر ارتباطات درباره
تولیــد محتــوای داخلی نیــز گفت :طبــق آمارهایی کــه از ســوی بزرگترین
شــرکت ارائهکننده نرمافزار در کشــور به دست آمده ،اکنون  ۹۴درصد مردم
از اپلیکیشنهای داخلی و  ۶درصد جامعه از اپلیکیشنهای خارجی دانلود
میکنند.یکی از اولویتهای کاری دولت به حوزه تولید محتوا و نرمافزارهای
داخلــی مربوط میشــود .وزیــر ارتباطات در ادامه صحبتهــای خود گفت:
ماهوارههــای دوســتی ،پیــام و ناهید یک آمــاده پرتاب هســتند و امیدواریم
هــرگاه موقعیت پرتــاب برای ایــن ماهوارهها فراهم بود ،ســایر امــور دنبال
شــود.واعظی همچنین از طراحی نخســتین ماهواره مخابراتــی یاد و اظهار
امیدواری کرد که این ماهواره در ســال آینده پرتاب شــود .وی درباره آخرین
وضعیــت احــراز هویــت ســیمکارتهای بــدون هویــت نیــز گفــت :در حال
حاضر بیش از  ۱۴۰میلیون شــماره ثابت و همراه در دســت مردم اســت که
باید این شــمارهها مدیریت شــوند .زمانی بیش از  ۲۰میلیون شــماره احراز
هویت نشــده در کشــور وجود داشــت که پس از مدتی این رقم به  ۱۰میلیون
و پــس از آن بــه  ۶میلیون شــماره رســید .واعظی افــزود :در نهایت طی یک
ماه و نیم گذشــته تعداد شــمارههای احراز هویت نشده به  ۶میلیون شماره
رســید که اکنــون حدود  ۳.۲میلیون نفر از این مشــترکان بــرای احراز هویت
خود مراجعه کردهاند و همچنان حدود ۱.۳میلیون سیم کارت دارای نقص
مدارک هویتی هســتند که این ســیم کارتها اکنون به شکل یکطرفه قطع
شــدهاند و اگــر مالکان آنها به منظور تکمیــل اطالعات مراجعه نکنند قطع
آنها به شکل دوطرفه و کامل خواهد شد.

