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ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ وب در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻗﻄﺎر ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﮐﺎرت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﺪ راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ وب و ﻋﺪم ورود ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزادﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از آزادﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب و واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  14ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻦ
ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب را ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺼﺮاﷲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وب ﭘﮋوﻫﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار و  400ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﺖ وب در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  100ﺳﺮوﯾﺲ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ  ICTدر اﯾﺮان ﺣﺪود  22ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ )(GDP
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ  1.4درﺻﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 1.2 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در
وب را  0.9درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮ زﺑﺎن در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای آن زﺑﺎن ،از ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
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