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جوابیه آموزش و پرورش 
به یک یادداشت

پس از درج یادداشتی در صفحه اجتماعی هجدهم 
شــهریورماه جاری روزنامه کیهان بــا عنوان» حذف 
معاونت پژوهش آموزش و پــرورش به بهانه ادغام؟« 
مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای 

ارسال کرده است.
در این جوابیه آمده است:» مأموریت های مربوط 
به معاونت پژوهش برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی 
با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در یکدیگر ادغام 
و تحت عنوان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه 
منابع، ایجاد شده است که در فرآیند اجرای این تصمیم 
گروه تحقیق و پژوهش که متولی فعالیت های پژوهشی 
اعم از احصای اولویت های پژوهشی، گسترش فرهنگ 
پژوهش و ... می باشــد، در ذیــل این معاونت تعریف 

شــده و با ماهیت قبلی خود بــه انجام وظایف محوله 
می پردازند. در ضمن موضوع گروه بررســی محتوای 
آموزشی و پرورشی نیز پس از بررسی و تحلیل شغل و 
شرح وظیفه مترتب بر آن و به دلیل هم پوشانی و موازی 
بودن فعالیــت های آن با اداره تکنولوژی و گروه های 
آموزشــی ترکیب شده و تحت عنوان اداره تکنولوژی، 
گروه های آموزشی و بررسی محتوا، در ذیل حوزه های 
مربوط به معاونت های آموزش ابتدایی و متوسطه ایجاد 
و به انجام وظایــف محوله می پردازد. در ضمن اعالم 
می دارد؛ کاهش پست های سازمانی به استناد بند الف 
ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و سایر تکالیف مقرر 
قانونی دستگاه های اجرایی و به منظور کاهش اندازه و 

حجم دستگاه صورت گرفته است.«

در گفت و گوی کیهان با وزیر ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی مطرح شد

توسعه و پیشرفت پیام رسان های داخلی
نیازمند تغییر نگاه دولت و افزایش حمایت ها 

« »محمد جواد آذری جهرمی« وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات: 
طبق مصوبه شــورای عالی فضای مجــازی اقدام ها و حمایت ها از 
پیام رسان ها مرحله ای و در سه ســطح ابتدایی، میانی و ملی باید 
انجام شــود. ما معتقدیم مشکل پیام رســان های داخلی سرور و 
پهنای باند نیست، بلکه خدماتی است که باید از طریق پیام رسان ها 
ارائه شود اما انحصار شــده و ارائه نمی شود و این سبب می شود تا 
وجه تمایز بین پیام رســان های داخلی و خارجی ایجاد نشــود.

«  »محســن غفاری« مدیر پیام رســان بومی »ایتا«: اینکه عنوان شود 
مشکل پیام رسان های داخلی تنها نرم افزاری است درست نیست بلکه 
مجموعه ای از عوامل دست به دســت هم می دهند که پیام رسان های 
داخلی آن طور که باید به نقطه مطلوب نرسند.متاسفانه در بدنه مدیریتی 
فضای مجازی کشور اراده ای برای رشــد پیام رسان های داخلی وجود 
نــدارد و به جای اینکه مدیران از ما مطالبه کنند که خدمات ارائه دهیم، 
ما به دنبال این هســتیم که بتوانیم دایره خدماتمان را توســعه دهیم.

« »میثم عسگری« مدیرعامل پیام رسان »آی گپ«: اینکه پیام رسان های 
داخلی مشکالت نرم افزاری دارند صحیح است اما این مشکل به تنهایی 
نیست بلکه مجموعه ای از مشکالت زیر ساخت، دیتا سنتر و معماری و 
نرم افزار باعث شده تا پیام رسان های داخلی نتوانند به مانند رقبای خارجی 
پیشرفت کنند. اگر مدیران معتقدند مشکل ما پیام رسان ها نرم افزاری و 
فنی است چرا در این باره قدمی برداشته نمی شود؟ ما معتقد هستیم که 
مدیران راه کاری برای حل مشکالت واقعی پیام رسان های داخلی ندارند. 

»ســلمان افشــار« رئیس هیئت مدیره ایمیل بومی»چاپار«: در بحث »
حمایت از پیام رســان های داخلی تنها وزارت ارتباطات نیســت، بلکه 
طبق مصوبه شــورای عالی فضای مجازی برای برخــی از وزارتخانه ها 
و ســازمان های حاکمیتی وظایفی تعیین شــده که اگر به این وظایف 
عمل شود مشــکالت پیام رســان ها به مرور زمان حل خواهد شد اما 
شــیوه حمایت دولت که مشــکالت را بداند اما آنهــا را مرتفع نکند 
نیز غلط اســت و باید مدل حمایت از پیام رســان ها اصالح شــود.

 »سجاد بنابی« عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت: برخالف »
اینکه عنوان می شود مشــکل اصلی پیام رسان های داخلی سخت افزار 
و ارتباطات اســت، ما معتقدیم مشکل اصلی پیام رســان ها نرم افزار و 
تجربه  کاربری اســت. هر چه تعداد کاربران پیام رســان های داخلی 
افزوده شــود ما خدمات سخت افزاری بیشــتری در اختیار آنها قرار 
می دهیم اما این درست نیســت که یک پیام رسان با ظرفیت محدود 
توقع داشــته باشــد که تمامی ضعف های آن را دولــت مرتفع نماید.

»مرتضی رحیمی« مدیرعامل پیام رســان »سروش پالس«: اگر »
ســرور و ســخت افزار کافی در اختیار ما قرار بگیرد می توانیم 
خدمــات و امکانات بیشــتری را به کاربران ارائــه دهیم که 
موجب جذب کاربران بیشــتری می شــود. اگر قرار است پیام 
رســان های داخلی بتواند خدماتی به ماننــد خدمات تلگرام 
ارائه دهنــد باید مطالعه تخصصی شــود که تلگــرام با چه 
زیرســاخت و چه تعداد ســروری در حال خدمات دهی است.

در سال های اخیر اهمیت راه اندازی کامل 
شبکه ملی اطالعات و حمایت از پیام رسان های 
بومی  به عنوان یک بخش مهم از دایره گسترده 
این شبکه بارها مورد تأکید کارشناسان قرار 
گرفته است اما نگاهی به کارنامه دولت در هفت 
سال اخیر حکایت از کم کاری و سرعت پایین 
تحقق این مطالبه و راهبرد مهم دارد. هر چند 
مسئوالن حوزه ارتباطات در دولت با اغراق از 
پیشرفت شبکه ملی اطالعات سخن می گویند 
اما همین چنــد روز قبل بود که رهبر انقالب 
از عقب بودن برنامه زمان بندی تحقق اجزای 

شبکه ملی اطالعات گالیه کردند.
یکی از اجزا و ارکان اصلی تحقق شبکه ملی 
اطالعات، تامین و گسترش زیرساخت ها و به 
موضوعی  است  توسعه سخت افزاری  عبارتی 
که کم کاری ها در این حوزه نیز مشهود است. 
حال به بهانه بهره برداری از مرحله نخســت 
مرکز داده مادر شــبکه ملی اطالعات و مرکز 
بومهن در  پردیس  در  داده ترافیکــی  تبادل 
گفت و گو با برخی مســئوالن حوزه ارتباطات 
و مدیران پیام رسان ها، نگاهی خواهیم داشت 
به نحوه خدمات دهی دولت برای رفع نیاز های 
پیام رسان های بومی  و تامین زیرساخت های آنها 
به عنوان بخش مهمی از دورنمای تحقق شبکه 

ملی اطالعات.
 * * *

یکشنبه هفته گذشته مرحله نخست مرکز داده 
مادر شبکه ملی اطالعات و مرکز تبادل داده ترافیکی 
در پردیس بومهن بــا ظرفیت تعداد ۱۰۰ رک و با 
استعداد ۵۰۰ ســرور در بخش خدمات پیام رسان 
و چیــزی حدود ۵۰۰ ســرور در حــوزه خدمات 
موتورهای جست وجو به نام سردار شهید سلیمانی 

به بهره برداری رسید.
یکی از موضوعات مهمی که در سند معماری و 
طرح کالن شبکه ملی اطالعات به آن توجه شده است 
موضوع مهم خدمات پایه کاربردی است که در سطح 

گسترده و عمومی مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.
بــه گفته حمیــد فتاحی، مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرساخت، این اتفاق یک گام مؤثر در بهبود 
کیفیت خدمات پایه شبکه ملی اطالعات خواهد بود 
که اصاًل از اصول طراحی و از ملزومات قیدشــده در 
سند معماری و طرح کالن شبکه ملی اطالعات است.

همواره کارشناسان و مدیران سرویس های داخلی 
بر این عقیده بودند که زیرساخت کافی و قوی برای 
رقابت با سرویس های خارجی وجود ندارد و به همین 

دلیل برخی کاربران  ترجیح می دهند از سرویس های 
خارجی اســتفاده کنند به عبارت دیگر، اگرچه طی 
ســال های اخیر پیام رســان ها به عنوان مهم ترین و 
پرکاربردترین سرویس پایه پیشرفت های قابل توجهی 
داشته اند اما آن طور که باید مورد اقبال عموم جامعه 

واقع نشدند.
اکنــون در حالــی وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اقدام به راه اندازی مرکز داده شهید سردار 
ســلیمانی کرده اســت تا در فاز نخست بخشی از 

نیاز ســرویس های پایه مرتفع شود،که مدیران این 
وزارتخانه بر این باورند که مشــکل ســرویس های 
پایه به خصوص پیام رسان ها سخت افزار نیست بلکه 
نرم افزار اســت، مسئله ای که مدیران پیام رسان ها با 

آن مخالف هستند.
 ایجاد فضای رقابت در فضایی نابرابر

عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت 
در گفت وگــو با کیهان دربــاره جزئیات مرکز داده  
شهید قاسم سلیمانی اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ 
سروری که خریداری شده است تاکنون 4۰۰ سرور 
نصب شده، عالوه بر این تعداد دیگری از سرورهایی 
که در ســایر مراکز داده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در اختیار سرویس های پایه ای چون موتور 
جست وجو و ایمیل قرار گرفته بود در حال انتقال به 

این مرکز داده است.
ســجاد بنابی افزود: این مرکز داده تنها مختص 
پیام رســان ها و موتور جست وجو و سرویس ایمیل 
نیســت، در مراحل بعدی زیرســاخت کافی برای 
آموزش های الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها را نیز 

آماده می کنیم.
بنابی در پاســخ به این سؤال که چرا این اقدام 
مثبت در سال پایانی دولت انجام شده است و آیا بهتر 
نبود از روزهای نخست شروع به کار پیام رسان ها این 
مرکز تجهیز و راه اندازی می شد؟ گفت: مسئله  حائز 
اهمیتی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است 
مشکل اصلی پیام رسان ها است. برخالف اینکه عنوان 
می شود مشکل اصلی سخت افزار و ارتباطات است، ما 
معتقدیم مشکل اصلی پیام رسان ها نرم افزار و تجربه  
کاربری است. با توجه به امکاناتی که مرکز ملی فضای 

مجازی برای پیام رسان ها در نظر گرفته و طبق مصوبه 
باید در اختیار آنها قرار دهیم ما باید در ســه سطح 
ابتدایــی، میانی و ملی به آنها خدمات ارائه دهیم. با 
این حال بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان 
می دهد پیام رســان های داخلی از نظر پهنای باند و 
تعداد کاربر هنوز به سطح ملی هم نرسیده اند. هرچند 
در طی همین مدت همکاران من در وزارت ارتباطات 
مشکالت ریز و درشت پیام رسان  ها در حوزه های فنی 

و ارتباط با اپراتورها را برطرف کرده اند.
وی ادامــه داد: پیش از این خدماتی چون ارائه  
فضای موردنیاز برای اســتقرار سرورها، پهنای باند 
شبکه ملی اطالعات و پهنای باند اینترنت بین الملل 
رایگان و وام وجوه اداره شــده که تاکنون سه سال 
مدت تنفس این وام تمدید شــده است و هیچ گونه 
جریمه ای هم نشده اند برای پیام رسان ها در نظر گرفته 
شــده است، با این شرایط مرکز ملی فضای مجازی 
نظرش این بود با اینکه پیام رسان ها حتی اگر به سطح 
ملی هم نرسیده اند، حمایت ها و ارائه  امکانات ادامه 
پیدا کند به همین دلیل امکانات این مرکز داده در 

اختیارشان قرار گرفته است.
عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت 
همچنین در پاســخ به این ســؤال کــه باتوجه به 
تفاوت قدرت زیرســاخت پیام رسان های داخلی با 
پیام رســان های غیربومی )در تعداد سرورها( آیا این 

میزان حمایت می تواند کافی باشــد یا باید 
بــرای به نتیجه رســیدن، محدودیت هایی 
علیه غیربومی ها اعمال شود؟ گفت: ما محدود کردن 
پیام رســان های غیربومی  را یک بار تجربه کردیم اما 
در آن بازه زمانی توســعه  و کاربری پیام رسان های 
بومــی  اتفاق نیفتاد. این در حالی اســت که همان 
زمان مدیران پیام رسان ها عنوان کردند که ظرفیت 
میزبانی از ۲۰ میلیون کاربــر را دارند. پس از این، 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات عنوان کردند 
که برآوردهای کارشناســی ما نشــان می دهد این 
پیام رسان ها توانایی میزبانی از یک و نیم تا دو میلیون 
کاربر را دارند اما مقرر شد که امکانات را در 
اختیار پیام رســان ها قرار دهیــم تا بتوانند 

خودشان را به نقطه مطلوب برسانند.
بنابی در تشریح وضعیت پیام رسان ها در 
زمان فیلتر تلگــرام گفت: در آن بازه زمانی 
برخالف برخی از اظهارات، پیام رســان ها مشــکل 
سخت افزار نداشتند بلکه مشکلشان نرم افزاری بود 
مشکلی که هم اکنون نیز به مراتب کمتر شده ولی 
ادامه دارد. از سویی اسناد میزان کمک های مالی و 
سخت افزاری که به پیام رسان ها شده موجود است. 
به عنوان نمونه یکی از پیام رســان بیشترین کمک 
مالــی را هم به صورت نقدی و هم به صورت خدمات 
از وزارت ارتباطات دریافت کرده  اما همچنان نسخه 
ios این پیام رسان در دسترس کاربران قرار 

نگرفته است.

وی افزود: با شــرایطی که مشکل اصلی 
پیام رســان ها ارائه خدمــات خاص و بومی 
 است، اگر پیام رسان ها بتوانند این خدمات را متنوع 
و باکیفیت کنند چرا کاربران از آنها استفاده نکنند؟ 
کــدام کاربر می تواند از طریق تلگــرام یا واتس آپ 
پول جابه جا کند، یا بلیط قطار خریداری کند؟ این 
در حالی اســت که اگر یک پیام رسان بومی  بتواند 
خدمات قابل مالحظه ای را ارائه دهد کاربران به آن 

اعتماد می کنند.
عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت 
در ادامه در پاســخ به این سؤال که با توجه به این 
اظهارات که مشکل پیام رسان ها سخت افزار نیست 
بلکه نرم افزار است پس چرا این مرکز داده راه اندازی 
شده است؟، بیان کرد: این مرکز داده قابلیت ایجاد 
خدمات جدید را برای پیام رسان ها در دسترس قرار 
می دهد تا بتوانند با پیام رسان های غیربومی  متمایز 
شــوند. اگرچه این خدمات هم اکنون نیز در برخی 
از پیام رسان ها هستند اما برای افزایش کیفیت نیاز 
است تا این زیرساخت ها در اختیارشان قرار بگیرد. 
عالوه بر این ایجاد چنین مراکزی جلوی تهدیدات را 
می گیرد و اگر پیام رسان های خارجی ارائه خدمات 
بــه کاربران ایرانی را قطع کنند دیگر مشــکلی در 
زیرســاخت برای میزبانی از کاربران ایرانی نداریم. 
از دیگر ســو باید توجه داشت که اگر اقدام به فیلتر 
کردن پیام رسان های خارجی کنیم، پیام رسان های 
داخلی تبدیل به خودروسازهای داخلی می شوند که 
هم اکنون بحث درباره کیفیت و خدمات آنها بسیار 
است. باید فضای رقابت بین پیام رسان های داخلی و 

خارجی مهیا باشد.
بنابی با  اشاره به اینکه پیش از این تمام انتقادها 
بر این بود که اگر پیام رسان ها کار نمی کنند دلیلش 

ضعف زیرســاخت و نبود سرور است، اظهار داشت: 
منتقدین همواره شــرایط پیام رسان های داخلی با 
خارجی را از نظر زیرســاخت مقایسه می کنند این 
در حالی اســت که به عنوان نمونه تلگرام همزمان 
با افزایش کاربرانش اقدام به توســعه زیرســاخت و 
سرورهایش کرده است، بنابراین مطمئن باشید اگر 
پیام رسان های داخلی بتوانند اعتماد کاربران را جلب 
و اقناع کنند که سرویس آنها سرویس خوبی است، 
هرچــه تعداد کاربران آنها افزوده شــود ما خدمات 
سخت افزاری بیشتری در اختیار آنها قرار می دهیم 
اما این درســت نیست که یک پیام رسان با ظرفیت 
محدود توقع داشــته باشد که تمامی ضعف های آن 

را دولت مرتفع نماید.

 حمایت از پیام رسان ها مرحله ای 
و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی خواهد بود

محمد جواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیز در گفت وگو با کیهان در پاسخ 
به این ســوال که چرا راه اندازی مرکز داده  شــهید 
قاســم سلیمانی دیر انجام شد؟، گفت: طبق مصوبه 
سیاســت ها و اقدامات ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی تأکید 
شده است که اقدام ها و حمایت ها مرحله ای و در سه 
سطح ابتدایی، میانی و ملی باید انجام شود. بر اساس 
همین مصوبه حمایت ها دائمی نیست و تا زمانی ادامه 
پیدا می کند که سه پیام رسان با پنج میلیون کاربر 
ایجاد شوند. عالوه بر این تأکید شده که متناسب با 

پیشرفت باید اقدام های حمایتی صورت بگیرد.
آذری جهرمی افزود: در مرحله اول به پیام رسان ها 
امکاناتی چون رک، ســرور، پهنــای باند رایگان و 
وام ارائه شــد و همچنین تعرفه شــان را یک سوم 
کردیم. در مرحله دوم نیز طبق مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی در مرکز داده ای که رونمایی شــد به 
پیام رســان های منتخب سرور داده می شود عالوه بر 
این در آینده قرار اســت اتصال متقابل پیام رسان ها 
با شــبکه های ثابت و تلفن همراه برقرار  شود، یعنی 
اگر در حال حاضر شما با تلفن همراه خودتان با یک 
شــماره همراه دیگر تماس برقــرار کنید هزینه اش 
دقیقه ای 9۰ تومان محاســبه می شــود اما با این 
اقدام اگر شــما از طریق یک پیام رســان داخلی به 
پیام رسان داخلی شخص دیگری ارتباط برقرار کنید 
رایگان است اما اگر با همان پیام رسان با تلفن همراه 
شخص دیگری تماس بگیرید هزینه اش دقیقه ای ۲۵ 
تومان محاسبه می شــود و این امتیاز بسیار بزرگی 
برای توسعه پیام رســان های داخلی است که تماما 
مرحلــه ای و طبق همان مصوبه ای که عنوان کردم 

صورت می گیرد.
وی تأکید کرد: مرکز داده شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی تنها برای پیام رســان ها نیســت، بلکه 
سرویس های موتور جســت وجو و ایمیل و آموزش 

مجازی نیز از این مرکز داده بهره مند خواهند شد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با  اشــاره به 
اینکه پیام رســان ها نیز باید در افزایش توانمندی ها 
و خدماتشــان تالش کنند، بیان کــرد: کاربران در 
شرایطی که یک پیام رسان داخلی و یک پیام رسان 
خارجی در دسترسشان است، نگران کیفیت، سرعت 
و حتی امنیت اطالعات شان هستند به همین دلیل 
ممکن است به سمت استفاده از پیام رسان خارجی 

بروند، با چنین شــرایطی پیام رسان ها باید خدماتی 
ارائه دهند که آن سرویس خارجی قادر به ارائه آنها 
نیست. در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تشریح 
شده که چه سازمان ها و نهادهایی باید خدماتشان را 
از طریق پیام رسان های داخلی ارائه دهند، مشخص 
شده که وزارت ارشاد، قوه قضائیه، وزارت آموزش و 
پرورش، صدا و سیما و بانک مرکزی چه وظایفی در 

قبال پیام رسان های داخلی دارند.
آذری جهرمــی افــزود: ما معتقدیم مشــکل 
پیام رسان های داخلی ســرور و پهنای باند نیست، 
بلکه خدماتی است که باید از طریق پیام رسان ها ارائه 
شود اما انحصار شــده و ارائه نمی شود و این سبب 
می شــود تا وجه تمایز بین پیام رسان های داخلی و 

خارجی ایجاد نشود.
 مدل حمایت از پیام رسان ها باید اصالح شود

رئیس هیئت مدیره ایمیل بومی  چاپار در گفت وگو 
با کیهان در پاســخ به این ســوال که آیا مشــکل 
پیام رسان های داخلی نرم افزاری است یا سخت افزاری، 
گفت: اینکه عنوان شود پیام رسان های داخلی مشکل 
نرم افزاری دارند درست است اما نکته مهم این است 
که یا قرار است به پیام رسان ها کمک شود و یا قرار 

است بهانه از دست پیام رسان ها گرفته شود.
سلمان افشار افزود: با این شرایط به نظر می رسد 
اگر مدیران به مشکالت پیام رسان های داخلی اشراف 
دارند بهتر است اقداماتشان در راستای حل مشکالت 
آنها  انجام شود. به واقع اگر قرار است حمایت ها در 
راســتای رشد و توسعه پیام رسان های داخلی انجام 
شود باید حمایت ها به گونه ای باشد که مشکالتشان 
حل شود و این طور نباشد که اقدامی انجام شود اما 
نه در ارتباط با حل مشــکالت بلکه با این نیت که 
اثبات شود پیام رســان های داخلی در ارائه خدمات 

ناتوان هستند.
وی ادامه داد: البته در بحث حمایت از پیام رسان های 
داخلی تنها وزارت ارتباطات نیست، بلکه طبق مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی برای برخی از وزارتخانه ها 
و سازمان های حاکمیتی وظایفی تعیین شده که اگر به 
این وظایف عمل شود مشکالت پیام رسان ها به مرور زمان 
حل خواهد شد اما شیوه حمایت دولت که مشکالت را 
بداند اما آنها را مرتفع نکند نیز غلط اســت و باید مدل 

حمایت از پیام رسان ها اصالح شود.
 مشکالت پیام رسان ها تنها نرم افزاری نیست

مدیر پیام رسان بومی  ایتا نیز در گفت وگو با کیهان 
در پاسخ به این سوال که آیا مشکل پیام رسان های 
داخلی سخت افزاری است یا نرم افزاری، گفت: به واقع 
یکی از مشکالت پیام رسان های داخلی که مورد اقبال 
کاربران واقع شدند زیرساخت و نبود سرور کافی بود، 
به همین دلیل پیشنهاد ایجاد مرکز داده مرکزی را 
بــه دولت ارائه کردیم که به صورت موقت خدمات و 

امکاناتی به سرویس های داخلی داده شود.
محسن غفاری افزود: اما اینکه عنوان شود مشکل 
پیام رســان های داخلی تنها نرم افزاری است درست 
نیست بلکه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
می دهند که پیام رســان های داخلی آن طور که باید 
به نقطه مطلوب نرسند. عالوه بر این مشخص نیست 
که چه تعداد سرور قرار است در اختیار پیام رسان ها 
قرار بگیرد، در حال حاضر پیام رسان ایتا تعداد قابل 
توجهی از ســرور را در اختیار دارد و سرورهایی که 
قرار است در اختیار ما قرار بگیرد باید بتواند ظرفیت 
قابل توجهی را در اختیار ما قرار دهد که اگر این طور 

نباشد این حمایت باز هم کم است.
غفــاری ادامه داد: متأســفانه در بدنه مدیریتی 
فضای مجازی کشور اراده ای برای رشد پیام رسان های 
داخلــی وجود ندارد و به جــای اینکه مدیران از ما 
مطالبه کنند که خدمات ارائه دهیم، ما به دنبال این 
هستیم که بتوانیم دایره خدماتمان را توسعه دهیم. 
وی در واکنش به اظهارات عضو هیئت مدیره شرکت 
ارتباطات زیرساخت گفت: نسخه ios پیام رسان ایتا 
نیز حدود پنج ماه است که در دسترس کاربران قرار 
گرفته و بهتر اســت مدیران اطالعاتشــان را درباره 

توانمندی های پیام رسان های داخلی به روز کنند.
 اگر سرور بیشتری داشته باشیم 
کاربران بیشتری خواهیم داشت

مدیرعامل پیام رسان سروش پالس نیز در این باره 
به کیهان گفت: مســئله پیام رســان ها صفر و یک 
نیست بنابراین مشکالت پیام رسان ها تنها نرم افزار 

یا سخت افزار نیست.
مرتضی رحیمی افزود: ما اکنون حاضریم اثبات 
کنیم که با مدلی که در پیام رسان سروش پالس در 
پیش گرفته ایم توانایی میزبانی کاربران بیشتری را 
داریم و این یعنی اگر ســرور و سخت افزار کافی در 
اختیار ما قرار بگیــرد می توانیم خدمات و امکانات 
بیشــتری را به کاربران ارائه دهیم که موجب جذب 

کاربران بیشتری می شود.
رحیمی افــزود: عالوه بر این، ســخت افزار مرکز 
داده ای که افتتاح شــده، ســخت افزار قوی و قابل 
قبولی نیست. ســرورهایی که قرار است در اختیار 
ما قرار دهند از سرورهایی که اکنون در اختیارمان 
اســت ضعیف تر اســت، عالوه بر این اگر قرار است 
سروش پالس یا هر پیام رسان داخلی دیگری بتواند 
خدماتی به مانند خدمات تلگرام ارائه دهد باید مطالعه 

تخصصی شود که تلگرام با چه زیرساخت و چه تعداد 
سروری در حال خدمات دهی است.

 چرا مدیران مشکالت واقعی پیام رسان ها را 
حل نمی کنند؟

همچنیــن، مدیرعامــل پیام رســان آی گپ 
در گفت وگــو با کیهــان در این باره گفــت: اینکه 
پیام رســان های داخلی مشــکالت نرم افزاری دارند 
صحیح اســت اما این مشکل به تنهایی نیست بلکه 
مجموعه ای از مشــکالت زیرســاخت، دیتا سنتر و 
معماری و نرم افزار باعث شــده تا پیام رســان های 
داخلی نتوانند به مانند رقبای خارجی پیشرفت کنند.

میثم عســگری افــزود: عالوه بر ایــن در نظر 
داشته باشیم که تا پیش از فیلتر تلگرام و روی کار 

آمدن پیام رسان های داخلی چه تجربه ای در ایجاد 
پیام رســان های داخلی داشــته ایم؟ از سوی دیگر 
باید در نظر داشــته باشیم که چه کسانی مشکالت 
پیام رســان ها را تنها نرم افــزاری می بینند، اگر این 
اظهارات را مدیرعامل مایکروسافت انجام دهد صحیح 
است اما افرادی این اظهارات را می کنند که یک نمونه 
موفق عملیاتی کــه توانایی رقابت با نمونه خارجی 

داشته باشد را نتوانستند ایجاد کنند.
عسگری ادامه داد: اگر مدیران معتقدند مشکل ما 
پیام رسان ها نرم افزاری و فنی است چرا در این باره قدمی 
 برداشته نمی شود؟ ما معتقد هستیم که مدیران راهکاری 
برای حل مشکالت واقعی پیام رسان های داخلی ندارند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد سروری 

که قرار است در این مرحله در اختیار پیام رسان ها قرار 
بگیرد نیاز سخت افزاری آنها را مرتفع می کند یا خیر؟، 
تصریح کرد: باتوجه به وجود پیام رسان های تلگرام و 
واتس آپ که در حال خدمات دهی هستند اگر قرار 
باشــد که همچنان این پیام رسان ها فعال باشند و 
همچنان به تهدیدتشان ادامه دهند این سخت افزار و 
تعداد سروری که قرار است در اختیار پیام رسان های 
داخلی قرار بگیرد توجیهی ندارد اما اگر سیاســت، 
سوق دادن کاربران به سمت پیام رسان های داخلی 
باشد ۲۰ یا 3۰ سرور به هیچ وجه کافی نیست. در 
نظر داشته باشید که تعداد سرورهای پیام رسان های 
خارجی چندین برابر تعداد سرورهایی است که در 

اختیار پیام رسان های داخلی قرار گرفته است.
 اهمیت فضای مجازی و لزوم راه اندازی 
شبکه  مّلی اّطالعات از نگاه رهبر انقالب

شــبکه ملی اطالعات بر اســاس تحقق هدف 
مهم »استقالل شــبکه« در سه الیه »زیرساخت«، 
»خدمات و کسب وکارها« و »محتوا« باید پیگیری و 
محقق شود. بی شک بخش مهمی از تحقق شبکه ملی 
اطالعات منوط به حمایت و تقویت پیام رســان های 

داخلی است.
رهبــر انقالب که پیــش از این بارها بر اهمیت 
فضای مجازی و لزوم راه اندازی شبکه  ملّی اّطالعات 
تأکید داشته اند، دوم شهریورماه امسال نیز در ارتباط 
تصویری با هیئت دولت در باب اهمیت فضای مجازی 
ضمن گالیه از عقب ماندن از زمانبندی تحقق شبکه 
ملی اطالعات فرمودند: »یک مســئله که من اصرار 
دارم روی آن تکیه بکنم، مسئله فضای مجازی است؛ 
خب فضای مجازی خیلی مهم است. آقایانی که در 
زمینه فضای مجازی نظراتی دارند و ابراز می کنند و 
گاهی می گویند که این جزو زندگی اصلی مردم است 

- کــه ما هم قبول داریم؛ االن واقعاًً فضای مجازی، 
یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده؛ حاال دولت 
الکترونیــک و از این قبیل که به جای خود محفوظ 
است-  شّکی نیست ]اّما[ آنچه عرِض من است و من 
روی آن تکیه می کنم این اســت که فضای مجازی 
بدون اختیار ما، از بیرون از اختیاِر ما دارد مدیریّت 
می شود؛ بحث این است. فضای مجازی یک چیزی 
نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که 
می خواهد از آن استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب 
را به یک ســمتی که خودشان می خواهند هدایت 
می کنند؛ آنها دارنــد مدیریّت می کنند این فضا را. 
خــب وقتی که ما می دانیم کســانی از بیرون دارند 
فضای مجازی را - که ما هم دست اندرکارش هستیم 
و مبتالبِه ما اســت-  هدایــت می کنند و مدیریّت 
می کنند، ما نمی توانیم بیکار بنشینیم در مقابل او؛ 
ما نمی توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط 
دارند، بی پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد 
پشــت پرده، فضای مجازی را اداره می کند. عوامل 
مسلّط بین المللی در این زمینه ها به شّدت فّعالند: از 
لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال 
گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام می گیرد روی فضای 
مجازی. به خاطر این است که بنده روی مسئله   شبکه  
ملّی اّطالعات این  همه تأکید می کنم. این شــورای 
عالــی فضای مجازی و مرکز ملّی فضای مجازی که 

تشکیل داده ایم و بنده اصرار داشتم و دارم که 
این ]شورا[ تشکیل بشود و رؤسای محترم در 

آن شرکت کنند و تصمیم گیری کنند و اجرا کنند، 
به خاطر اهمیت این مسئله است؛ نمی شود این مسئله 
را رها کرد. و من می بینم که آن اهتمام الزم به خرج 
داده نمی شود. خب االن شبکه  ملّی اّطالعات اجزائی 
دارد، این اجزا باید در زمان بندی های مشّخص تحّقق 
پیدا کنــد؛ آدم می بیند که تحّقق پیدا نمی کند، از 
زمان بندی ها عقبند؛ یا سیاســت های اصولی ای در 
زمینه پهنای باند وجود دارد که مکّرر ابالغ شــده، 
خب این سیاســت ها باید رعایت بشود و اینها مورد 

درخواست و تأکید مؤّکد اینجانب است.«
چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید
در جمع بندی این گزارش ذکر چند نکته 

ضروریست.
نخســت اینکه در اظهارات وزیــر ارتباطات و 
عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
پاســخ روشنی به چرایی تعلل هفت ساله در تامین 
زیرساخت هایی همچون این مرکز داده جدید دیده 
نمی شود، از ســویی تأکید بر رقابتی بودن فعالیت 
پیام رسان های داخلی با رقبای سرسخت خارجی از 
سوی مسئوالن وزارت ارتباطات به نوعی گویای این 
اســت که آنها ظاهرا اهمیت کنترل پیام رسان های 

خارجی و تالش برای تجهیز و تامین سریع 
نیازهای پیام رسان های داخلی برای پیروزی 

در ایــن رقابت را خیلی جــدی نگرفته اند! 
اینکه ما در مقام یک مسئول حوزه مجازی 

طوری موضع بگیریم که عرصه فعالیت پیام رسان ها 
عرصه رقابت اســت و پیام رسان های داخلی باید با 
تقویت خود در ابعاد سخت افزار و نرم افزار برای این 
رقابــت تالش کنند، این معنــی را در ذهن متبادر 
می کند که در این رقابت هر کدام پیروز شــد برای 
مسئوالن حوزه مجازی ما تفاوتی نمی کند حال آنکه 
پیروزی پیام رسان های خارجی یعنی به غارت رفتن 
اطالعات مهم کشــور و کاربران و تقدیم دو دستی 
فضای اجتماعی کشور به دشمنانی که از هر فرصت 

و امکانی برای آسیب زدن به کشورمان در عرصه ها 
و جنبه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... 
فروگذار نمی کنند. آیا مسئوالن ما متوجه نیستند که 
باید با تقویت همه جانبه پیام رسان های امن داخلی 
و جلوگیری از ســیطره خارجی ها در این عرصه به 

رسالت خود عمل کنند؟
تعلل در حمایت همه جانبه از پیام رســان های 
داخلــی در حالی اســت که موضع مســئوالن این 
حــوزه نباید موضع داور بی طــرف در رقابت نابرابر 
پیام رســان های بومی و خارجی باشد بلکه وظیفه 
حمایت عملی و ارتقای سطح کیفی پیام رسان های 

بومی  از مهم ترین وظایف آنها است.
از ســوی دیگر گویا این مسئوالن بعد از فیلتر 
تلگرام تازه به یاد حمایت از پیام رســان های داخلی 
افتاده اند هرچند مسئوالن وزارت ارتباطات در بیان 
و عمل نشــان داده اند که حتی در مواردی همچون 
دادن ســرور به پوســته های تلگرام مثل هاتگرام و 
تلگرام طالیی به دنبال دور زدن حکم قضایی فیلتر 
تلگرام بوده اند آن هم پس از محرز شدن نقش این 
پیام رسان در دامن زدن به اغتشاشات تا سر حد دادن 
فضا به معاندین برای آموزش ساخت بمب دستی و 
نحوه ایجاد آشــوب یا نقش مستقیم فضای بی در و 
پیکر و بدون نظارت تلگرام در دامن زدن به نوسانات 
ارزی و قیمت ســکه به خصوص در  اواخر سال 96 
و اوایل ســال 97 و ضربات مهلک این فعالیت ها بر 
اقتصاد کشور در کنار آسیب های مهم فرهنگی که 

قابل توجه است.
نکته بعدی اینکه مقایسه رقابت پیام رسان های 
داخلی و خارجی ها با انحصار صنایع خودرو سازی هم 
مقایسه کاملی نیست چرا که نشان دهنده بی اطالعی 
از خطرات رها شدن پیام رسان های غیربومی  است. 
اکنون مثال در آمریکا ممکن است خودروی چینی 
وارد شود اما جلوی فعالیت پیام رسان چینی گرفته 

می شود.
از ســوی دیگر اظهارات وزیــر ارتباطات وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با  اشــاره به اینکه 

پیام رســان ها نیــز باید در افزایــش توانمندی ها و 
خدماتشان تالش کنند، قابل قبول اما آیا به راستی 
ســطح حمایت ها و تســهیالت در نظر گرفته شده 
مسئوالن امر برای پیام رسان های داخلی به اندازه ای 
هست که کشور را از خطرات جوالن پیام رسان های 

خارجی نجات دهد؟
درباره اینکــه وزیر جوان می گوید »کاربران در 
شرایطی که یک پیام رسان داخلی و یک پیام رسان 
خارجی در دسترسشان است، نگران کیفیت، سرعت 

و حتی امنیت اطالعات شان هستند به همین دلیل 
ممکن است به سمت استفاده از پیام رسان خارجی 
بروند« باید گفت اوال سؤال اینجاست جناب وزیر و 
دولت محترم در شرایطی که یک پیام رسان داخلی 
و یک پیام رســان خارجی در دســترس باشد چه 
وظیفه ای جز کمک همه جانبه به پیام رسان داخلی 
برای غلبه بر رقیب خارجی دارند؟ از ســوی دیگر 
جنــاب وزیر متوجه اثرات دامن زدن به شــایعاتی 
همچون بحث امنیت اطالعات در پیام رســان های 

داخلی هستند؟ 
در هر صورت به نظر می آید تحقق شــبکه ملی 
اطالعــات و از جمله سروســامان دادن به وضعیت 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی به عنوان یک 
پــازل بزرگ و مهــم این هدف ارزشــمند نیازمند 
اصالح یا تغییر و تقویت شــیوه های حمایت دولت 
از پیام رســان های داخلــی بــا پذیــرش خطرات 
 جوالن بــی در و پیکر پیام رســان های خارجی در 

کشور است.

گفت وگو: محسن پورعرب


