ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ و وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
در ﺳﺎل  ۱۳۹۲و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ »ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ« از ﺳﻮی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻃﺮﺣﯽ از ﺳﻮی او ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت«» ،اﻧﺤﺼﺎر زداﯾﯽ از ﻻﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت« و
»ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت« را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
واﻋﻈﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺮ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﯿﺪﺧﻨﺪان ﭘﺎﯾﺎن داده و در دوﻟﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
دوازدﻫﻢ،
ً
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ او در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﻤﻮس وی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ
داد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان رﺷﺪی  ۱۷.۵درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۴داﺷﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ
ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رﻗﻢ  ۵۳.۲۳درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ،۹۲
رﺷﺪی  ۵۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺟﺮای ﻃﺮح روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ

در ﻃﺮح روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دارای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻗﺮارداد در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۳ﻣﻨﻌﻘﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن راﯾﺘﻞ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،۱۳۹۵روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻃﺮح روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،اراﺋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎً در اﺧﺘﯿﺎر راﯾﺘﻞ ﺑﻮد؛
اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۳وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ

اﻧﺤﺼﺎر ﭘﺎﯾﺎن داد و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اول و دوم ﻗﺮار داد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻌﺪی

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ روی اراﺋﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه

و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺎ ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و ﺧﻼق در ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮ از ﻓﻨﺎوری واﯾﻤﮑﺲ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎروی  TD-LTEﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ

در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ.

اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﺣﺪود  ۷۴۲ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ  4Gو  ۹۰۰ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ﺷﺒﮑﻪ  3Gﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺟﻮاد ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ،ﭼﻨﺪ روز
ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از  ۶۲۴ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی ،ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت
واﻋﻈﯽ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺳﯿﻢﮐﺎرت در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺒﻮد
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﭼﺎق و
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎﻗﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ،در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ،ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ اﻗﺪام وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺪا از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺛﺒﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
اﺗﺼﺎل ﺣﺪود  ۲۸ﻫﺰار روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺷﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ واﻋﻈﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ) «(USOوﺟﻮد داﺷﺖ.

واﻋﻈﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮐﻨﺎر

اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.

وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ  ۲۸ﻫﺰار روﺳﺘﺎ رﺳﺎﻧﺪه

اﺳﺖ .واﻋﻈﯽ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺮوز  28ﻫﺰار روﺳﺘﺎ دارای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻی  20ﺧﺎﻧﻮار دارای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ راﻫﮕﺸﺎی اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ«.
اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۶اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ آن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واﻋﻈﯽ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،آن را ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
داﻧﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وزﯾﺮ ارﺷﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در اﻣﻮر
دوﻟﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﻗﻀﺎﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ ﻓﺎز ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ آن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی روزاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ،اﻣﮑﺎن ﺗﻔﻜﯿﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرج و داﺧﻞ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ
ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ »در دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ «.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻗﺮار ﺑﻮد واﻋﻈﯽ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۵۱ ،دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه دوﻟﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯿﺶ از  ۴۴۰ﺧﺪﻣﺖ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ واﻋﻈﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎف
ﺳﺎزی در دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺟﻌﻞ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻓﺴﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

***
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻋﻈﯽ در وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در
دوران او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ را ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻮزه  ICTداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

