تمام تالش خود را برای بهبود کیفیت اینترنت کشــور به کار بســتهاند
ونتیجــهاینتالشهاهمایناســتکــهدیگرکاربــراندرصفانتظار
برای دریافت یک خط اینترنت قرار ندارند .براســاس آمارهای اعالم
شده مجموع مشترکان اینترنت ثابت و ســیار که در سال 92برابر3/5
میلیوننفرگزارششدهبودحاالبهبیشاز 38میلیوننفررسیدهاند.
تغییــر در پروانههــای شــرکتهای اینترنتــی بعــد از10ســال و اهدای
پروانــهجدیدبانــامپروانهارتباطاتثابت()FCPوشکســتانحصار
ارائهخدماتنســلســومتلفنهمــراه( )3Gازجملــهدالیل افزایش
چندبرابــری کاربران اینترنت در ســه ســال اخیر بوده اســت،اگر چه از
نظرکمیتعدادکاربراناینترنتدرســهســالگذشتهباافزایشقابل
توجهیهمراهبودهامااینرشددربخشکیفیاینترنتباکندیهمراه
توگوهایمختلــفخوددر
اســت.محمــودواعظیپیوســتهودرگفــ 
پاسخبهسؤالهایخبرنگاراندرخصوصاینکهچهزمانیقراراست
کیفیت سرویس اینترنت هم بهبود پیدا کند تأکید کرده که باید در این
زمینهکمیصبورتربودچراکهبزودیوباتوسعههایزیرساختیکهدر
ســهسالاخیرشبکهارتباطیکشــورباآنروبهروبودهکیفیتاینترنت
کاربرانبهبودپیداخواهدکرد.

نگاهی به آمارها و گزارشهای مختلف
نشان میدهد که وزارت ارتباطات
در سه سال گذشته بیشتر از هر چیز روی توسعه
شبکه زیرساخت ارتباطی کشور تمرکز داشته تا بتواند
در قدم بعد بخشی از خواستههای اولیه کاربران
در کشور را که در رأس آن داشتن اینترنت با کیفیت
و بدون اختالل است فراهم کند

جلوگیریازفیلترشدنسرویسهایبیشتر
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ســرویسهایاینترنتینشدهاماحداقلدرسهسالگذشته
برنامههای حمایتی
خانگی(درصد ه است
خصوصی در آن قابل توج
خانوار)
بخشباند ثابت
فعاالنپهن
شدهدسترسی
باعثنفوذ
ضریب
کهمخالفانوموافقانسیستمفیلترینگکشورروبهرویهمقراربگیرند وسیاســتگذاریهایمشــخصیبرایاینبخشدرنظرگرفتهاســت.
کشور)
خانگی(درصد
برنامهسیار
پهنازباند
ودرخصوصاشکاالتآنسخنبگویند.
زمینــهبرگزاری
جمعیتدراین
وزارتارتباطات
هــایمنســجم
ضریب نفوذ دسترسییکــی
نشســتهایدوســتانهبافعاالنبخشخصوصی ICTاست،امااین
شبکهملیاطالعاتیکشبکهپرحاشیه
بعــدازگذشــتنزدیــکبــه 10ســالازمطــرحشــدنشــبکهملی نشســتهاکهبــاهدفتعامــلبیشــتروزارتارتباطاتبــااینبخش
اطالعــاتبــانامهــایبحثبرانگیــزیهمچــوناینترنــتملــی،فاز برگزارشدهبهدلیلحاشیههایگوناگونشخروجیمشخصینداشته
اولایــنشــبکههمزمانباآغازهفتهدولت(ســال)95افتتاحشــد.با است .در این جلسات که با حضور وزیر ارتباطات و معاونان وی برگزار
اینکــهجرقهایجاداینشــبکهدرزماندولتنهــمومدیریتمحمود شدهسؤالهاوخواستههایمختلفیازسویفعاالنبخشخصوصی
ســلیمانی بر وزارت ارتباطات زده شــده بود ،اما ایــن وزارت ارتباطات  ICTکشــور مطرح شــده اما هنوز گزارش مشــخصی در خصوص این
دولت یازدهم بود که بارها به خاطر راهاندازی نشــدن آن مورد ســؤال نشستهامنتشرنشدهومعلومنیستدرچندیننشستهماندیشی
نماینــدگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی فشــارها بــر وزارت ارتباطات بین وزارت ارتباطات و فعاالن بخش خصوصی کدام مشــکل مطرح
برایراهاندازیاینشــبکهزیادبودکهمحمودواعظی،درزمانافتتاح شــدهدراینجلســاتحلشــدهاســت.درواقعدراینجلسات6بیشتر
فعاالن
فاز اول این شــبکه اعالم کرد «4کســانی که در دولت یازدهم بیشــترین از آنکــه موضــوع ها و خواســتههای بخش خصوصی از ســوی 5
حملهرادربارهایجادشبکهملیاطالعاتبهوزارتارتباطاتداشتند ،ایــنبخشپیگیریشــودبحثهــایمختلفدرخصــوصاینکهچه
3
4
اتفاقاًکســانیبودندکــهدردولتقبلمدیربودنــدودرزمانمدیریت کســانی از چــه بخشهایــی بهعنــوان ســخنران و مطرحکننده ســؤال
3
3
نشســت را به
خود کوچکترین قدمی برای ایجاد این شــبکه برنداشــتند اما دولت در پنلهــای در2نظر گرفته شــده حضور پیدا کردهاند کل
2
شهاییکهدرســهسال2اخیرو
تدبیــرو امیــد در ابتــدایکار ،ایــن طــرحرا در اولویــتخودقــرار داد ».حاشــی هکشاندهاســت.یکیدیگرازبخ  1
وزارت محمود واعظی با 1رشد قابل توجهی همراه شده است
همچنین در این مراســم وزیر ارتباطات با اشاره به برخی نگرانیهای در زمان
1
1
مطرحشــدهدرخصوصاینشــبکهتأکیدکردکهکاربــرانبایدبدانند فعالیت شــرکتهای نوپا یا استارتاپی بوده است ،هرچند که فعالیت
تبلیغــاتبرخــیدرموردمحدودیتشــبکهملــی اطالعاتصحیح ایــن بخش نیز به دلیل موانع بخش ســنتی بازار بدون مشــکل0نبوده؛
نیستوبااینشبکهمی تواننسبتبهآنچهکهقبالًدریافتمیکردید درســهســالگذشــتهوزارتارتباطاتبرنامههــایحمایتیمختلفی
محتوای بیشــتر را با ســرعت باالتر و تعرفه پایینتر دریافت کرد .بعد ماننــد ارائه وام وجوه اداره شــده ،راهاندازی مرکز توانمندســازی برای
شهریور 92
شهریور
شهریور 95
بهمن
شــرکتهای دانشبنیان
94نوپا ،تهســیالت ویژه بــرای
وکارهای
ارتباطات در کســب
95مدیــرانمختلــفوزارت
شــبکه
ازراهانــدازی فاز اول این
توگوهای خود روی یک حرف پافشــاری داشته و آن اینکه با شبکه و...بــرای فعــاالن این حــوزه در نظر گرفته اســت،هرچند کــه برخی از
گف 
ملــی اطالعــات کاربران بــا ســرعت و کیفیــت بــاال و در مقابل قیمت این سیاســتها مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از فعاالن و کارشناسان
مناسبتربهاینترنتدسترسیخواهندداشتوشبکهملیاطالعات صنعتفاوایکشــورقرارگرفتهاستاماباتماماینانتقادهااکثرآنها
ثابت(مگابیت
تباند
خطر سرعت
متوسط
ثانیه)سال گذشته و با
استارتاپیبردر سه
شرکتهای
پهن 
دسترسیفعالی
براین باورند که
یکشــبکهمحدودکننــدهبرایقطعارتبــاطکاربرانبادنیــاوبه
توجهیداشتهاست.
دولتیازدهمرشد
رویکردوزارت
قابلثانیه)
سیار(مگابیت بر
ارتباطاتباند
دسترسی پهن
کشور سرعت
متوسط
انداختنامنیتآنهانیست.بزرگترینعاملرشدتولیدمحتوادر
توسعهاینترنتارزانوباکیفیتاستووزارتارتباطاتامیدواراست در حــال حاضر بســیاری از شــرکتهای اســتارتاپی بهدلیــل خدمات
بــاراهاندازیفازاولشــبکهملیاطالعاتودرراســتایآنجداســازی باکیفیت و ارزانقیمت خود به کاربران مورد حمله از ســوی سازمانها
ترافیک داخلی از خارجــی و کاهش قیمت اینترنت به تولیدکنندگان وشرکتهایسنتیقرارگرفتهاند.بسیاریازفعاالناستارتاپیحتیتا
محتوا کمــک کند تا محتوای کاربردی و قابل قبولی را در بســتر شــبکه توقفکاروممنوعشدنفعالیتنیزپیشرفتهاند.کارشناسانفضای
اســتارتاپیمعتقدندنبودقانونهایمشــخصوبهروزباعثشــدهتا
داخلیکشوردراختیارکاربرانایرانیبگذارند.
هر گونه فعالیت آنها از ســوی یک نهاد قدرتمند سنتی با مانع روبه رو
حمایتازبخشخصوصیوکارآفرینی
شــعار حمایــت از بخش خصوصــی ،از جمله شــعارهایی اســت شود .بنابراین بسیاری پیشنهاد میکنند تا چند ماه پایانی عمر وزارت
که دولتهای مختلف ســر میدهنــد اما اینکه در اجرای این شــعار تا ارتباطــات دولــت یازدهم ،بهتر اســت وزیر ارتباطــات تصمیمگیری
چــهحدموفقبودهانــد کارنامهکاریآنهاآنرانشــانمیدهد.دولت جدیدرخصوصشفافسازیقانونفعالیتشرکتهایاستارتاپی
یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .برنامههای مختلفی در در نظر بگیرد .به هرحال دولت تدبیر و امید با تدبیر بسیار توانست در
وزارتخانههایگوناگونکشوربرایحمایتازبخشخصوصیدرنظر جانخستهوزخمخوردهحوزه«فاوا»روحتازهایبدمدوامیدمیرود
گرفتهشدهاست.وزارتارتباطاتهمبهعنوانوزارتخانهایکهحجم توسعهفاوادرکشوربهسیرصعودیخودهمچنانادامهدهد.

ری

ناو

ف
www.iran-newspaper.com

بــدون شــک سیاســتهای هوشــمندانه محمــود واعظــی
بهعنــوان وزیــر ارتباطــات و همچنیــن حمایتهــای حســن روحانی
بهعنــوان رئیسجمهوری باعث جلوگیری از فیلتر شــدن بســیاری از
ســرویسهای اینترنتی مانند تلگرام ،واتساپ ،اینســتاگرام و ...شده
کهدرسهسالگذشتهبارهاتوسطکارگروهمصادیقمجرمانهیاکمیته
فیلترینگتهدیدبهفیلترشــدهاند.داســتانفیلترینگسرویسهای
اینترنتی در دولتهای مختلف به شــکلهای گوناگــون و با راهاندازی
طرحهایبحثبرانگیزیمانندگشتاینترنتی،فیلترینگهوشمند،
فیلترینگ خانوادهVPN،ملی و ...پیگیری شد .اوج ایجاد محدودیت
برایسرویسهایاینترنتیهمبهشروعبهکاردولتهاینهمودهم
باز میگــردد .در ایــن دوران شــبکههای اجتماعــی پرمخاطبی مانند
توئیتروفیسبوکبهدستورکمیتهفیلترینگمسدودشدندهمچنین
برخــی دیگر ازســرویسهایپرمخاطبوکاربــردیمانندجیمیلو
یاهو نیــز در این دوران با قطعیهای کوتا ه مدت همــراه بودند .با روی
کار آمــدن حســن روحانی داســتان فیلترینگ بــا توجه به شــعارهای
انتخاباتــی در خصوص دسترســی آزاد کاربــران به اطالعــات وارد فاز
تازهای شــد .حضور او و برخی وزیرانش در شبکههای اجتماعی فیلتر
شــدهایمانندتوئیتروفیسبوکامیدبرایرفعفیلتراینسرویسها
را پررنــگ کرد اما در نهایــت کمیته فیلترینگ آب پاکی را روی دســت
دولــتوکاربــرانریخــتواعــامکــردکهاینســرویسهارفــعفیلتر
نخواهندشد.
محمود واعظی هــم در برابر انتقاد بســیاری از کاربران در خصوص
رفــعفیلترنشــدنایــنســرویسهااعالمکــرداوتنهایــکعضوکمیته
تعییــن مصادیــق اســت و از آنجــا کــه فیلتر شــدن برخی شــبکههای
اجتماعیدردولتگذشتهاتفاقافتادهوزارتارتباطاتدولتیازدهم
نمیتوانــد در ایــن زمینه کاری کنــد ،هرچنــد وزیر ارتباطات نتوانســت
ســرویسهای اینترنت فیلتر شــده را رفع فیلتر کند اما در مقابل جلوی
62
فیلترشــدنســرویسهای اینترنتــیدیگرماننــد اینســتاگرام،تلگرام،
واتساپ و ...را گرفت .البته ممانعــت وزیر ارتباطات برای محدودیت
بیشــتررویســرویسهایاینترنتیچندانهمآســاننبودهاســتچرا
توگوهایش اعالم کرده که دولت برای فیلتر شــدن
کــه او در یکــی از گف 
برخیسرویسهاتحتفشارزیادیبودهاماتسلیمنشدهاست.درواقع
اگر چه دولت حســن روحانی تا این لحظه موفق به رفع فیلتر بعضی از
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شکستانحصارنسلسومتلفنهمراه

یکــیازبرگهایبرندهوزارتارتباطــاتدولتتدبیروامیدپایان
دادنبهانحصارچندســالهاپراتورســومدرزمینهارائهتکنولوژینسل
سومهمراهیا 3Gبود.پسازاینکهاینانحصاردرسال 93پایانیافت
وزارت ارتباطات در ســال 94اپراتورهای تلفن همراه کشــور را ملزم به
توســعه زیرساختهای شــبکه خود و ارائه ســرویسهای باکیفیت بر
مبنایباندپهنبهکاربرانشانکرد.دردوسالاخیردواپراتوراولودوم
کشــور ســرمایهگذاری باالیی برای توسعه شــبکه خود در راستای ارائه
خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه به کاربران انجام دادهاند .در
حالحاضرمجموعمشــترکاناینترنت 3Gو 4Gاپراتوراولبراساس
اعالموزارتارتباطاتنزدیکبه 13میلیونو 111هزارو 321نفراعالم
شــده و میزان مشــترکان اینترنت 3Gو 4Gاپراتــور دوم نیز 12میلیون
و80هزار 375نفر گزارش شــده اســت و در نهایت اپراتور ســوم تلفن
همراهنیزتنها یکمیلیونو 978هزارو 923مشترک 3Gدارد.
بجــز ارائه خدماتنســلســوموچهارم،حــاال اپراتورهــایهمراه
بهســمتارائــهســرویس(TDD-LTEاینترنتثابتنســلچهارم)
هــم رفتهاند ،بــرای مثــال اپراتــور دوم تلفنهمراه در تابســتان ســال
جاریشــبکهخودرابراســاساینتکنولوژی درمشهدو 24شهردیگر
نماهنیزشــبکه TDD-LTEشــرکت
بــهبهرهبرداریرســاند.دربهم 
ارتباطاتمبیننتدرچهارشهرباحضوروزیرارتباطاتافتتاحشد.

شرح جدول ضریب نفوذ دسترسی پهن باند ثابت خانگی (درصد خانوار)
ضریب نفوذ دسترسی پهن باند سیار خانگی (درصد جمعیت کشور)
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