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بازار ديجيتال -د کتر فرﯾدون قاسمزاده از جمله افراد ف عال و صاحب نظر در گستره اﯾنترنت کشور است .او مدﯾرعامل شرکت افرانت خدمات دھنده اﯾنتر نت و استاد دانشگاه صنعتی
شرﯾف است .با او درباره وضعيت و شراﯾط موجود اﯾنترنت در کشور به گفتوگو نشستيم:
اﯾن روزھا صحبت از اﯾنترنت ملی است ،شما چه دﯾدگاھی نسبت به اﯾن موضوع دارﯾد؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سالھای گذشته به دنبال اﯾنترنت ملی بود که از ھمان ابتدا چنين موضوعی از سوی کارشنا سان
مورد انتقاد قرار داشت؛ چرا که ذات اﯾنترنت از شبکهھاي به ھم مرتبط ) (Interconnected Networksتشکيل شده و جداسازی شبکهھا
از ھم اصل اﯾن مفھوم را بیمعنا ميکند و مثل اﯾن است که بگوييم شبکه ملی تلفن و منظورمان اﯾن باشد که شبکه تلفن خود را از ساﯾر
کشورھای جھان قطع کنيم .با گذشت چند سال نھاﯾتا اشتباه بودن مفھوم اﯾنترنت ملی برای مسوولين نيز مشخص گردﯾد و حتی وزﯾر
فعلی ارتباطات و فناوری اطالعات ھم در صحبتھای اخير خود به اﯾن موضوع اشاره کردهاند.
و ظاھرا اﯾنترنت ملی را به شبکه ملی اطالعات تغيير دادهاند؟
اﯾن جابه جاﯾی به ظاھر ساده کلمات اﯾن طرح را معنادارتر کرده است ھر چند ھنوز مشکالتی وجود دارد.
کشورھای دﯾگر چقدر چنين روشی را در تعامل با اﯾنترنت انجام دادهاند؟
کشورھای جھان در طی دو دھه گذشته دست به تقوﯾت شبکه ملی اﯾنترنت ﯾا اطالعات خود زدهاند .زﯾرا برای مبادله اطالعات در داخل کشورھا وجود چنين شبکهھاﯾی با پھنای باند
باال بسيار ضروری است .شبکه ملی اطالعات ھم میتواند ھم برای مبادالت اﯾنترنتی مورد استفاده قرار گيرد و ھم در اﯾن شبکه ميتوان اطالعات غير اﯾنترنتی )مثل اطالعات بانکی،
سازمانی و غيره( را رد و بدل کرد .بنابراﯾن اصل تقوﯾت شبکه ملی اﯾنترنت و افزاﯾش سرعت و کيفيت و پاﯾداری در اﯾن شبکه امری بسيار ضروری است اما اشتباھی که اﯾن بار مجددا
در حال اتفاق افتادن است اﯾن است که شبکه ملی اﯾنترنت ﯾا اطالعات را جاﯾگزﯾن شبکه جھانی اﯾنترنت فرض کنيم .زﯾرا ھيچ شبکه ملی اطالعاتی در ھيچ کشور جھان نمیتواند
جاﯾگزﯾن شبکه جھانی اﯾنترنت باشد بلکه اﯾن شبکهھا در کنار ھم و مکمل ﯾکدﯾگر ھستند و ارزش واقعی اﯾنترنت که اﯾجاد امکان تبادل اطالعات در سراسر ج ھان است از ھمين به
ھم متصل بودن شبکهھا اﯾجاد ميشود.
از نظر فنی چقدر امکان ميزبانی ساﯾتھای اﯾنترنتی در اﯾران وجود دارد؟
در حال حاضر در جھان حدود  700ميليون سرور روی شبکه اﯾنترنت فعال است که از اﯾن ميان حدود  70ھزار سرور در اﯾران است .پس ﯾک ده ھزارم سرورھای دنيا در اﯾران قرار دارد و
نباﯾد ت صور کرد  99/99درصد سرورھای موجود روی شبکه اﯾنتر نت اطال عات خالف نگ ھداری و مباد له مي کن ند و تن ھا ک شور ما ا ست که اطال عات مف يد را در ج ھان تول يد و منت شر
مي کند .از نظر تعداد کشور ما سھمی بسيار ناچيز در توليد محتوا در ج ھان دارد و از نظر کيفيت محتوای ارائه شده ھم بهرغم فرھنگ غنی کشورمان با ھيچ ﯾک از کشورھای مطرح
دنيا در حال حاضر قابل مقاﯾسه نيستيم .با در نظر گرفتن اﯾن آمار و ارقام واقعيتھا باﯾد فکر کنيم که شبکه اطالعات کشورمان و در صورت قطع ﯾا کندی ارتباط شبکه اطالعات
کشورمان با شبکه اﯾنترنت در جھان چه کسی ضرر میبيند؟ کسانی که  99/99درصد محتوا را توليد ميکنند ﯾا ما؟
شاﯾد اﯾن سوال پس از ﯾک دھه که از ورود اﯾنترنت به کشور می گذرد بیم عنی به نظر بياﯾد؛ اما با توجه به فضای منفی که اﯾن روزھا در مورد اﯾنترنت وجود دارد ،تصور میکنيد که
حضور و توسعه اﯾنترنت در کشور چقدر مھم است؟
بخش عمده مطالب موجود در فضای اﯾنترنت را مطالب مفيد تشکيل ميدھند و وجود برخی مطالب غير مفيد نباﯾد باعث شوند که ما کشور خود را از اﯾن امکان بینظير که به عنوان
باارزشترﯾن دستاورد بشر در قرن بيستم )حتی مھمتر از فرود انسان به کره ماه( شناخته شده است ،محروم نماييم .اﯾن کار مثل اﯾن است که چون برخی ممکن است از چاقو برای
کار خالف استفاده کنند استفاده از چاقو را ممنوع کرده و در زندگی روزمره حتی در کارھای حياتی مثل عمل جراحی و غيره از آن صرفنظر کنيم .قطعی و اختالالت جدی در خدمات
اﯾميل در ھفتهھاي گذشته شرﯾان اطالعات علمی مورد استفاده توسط محافل علمی کشور را با اختالل جدی مواجه نموده و اﯾن جدای از خساراتی است که به فعاليت سازمانی و
کسب و کارھای موجود در کشور که ظرف پانزده سال گذشته به ا ستفاده از اﯾم يل به ع نوان جاﯾگزﯾن منا سبی برای تل فن و فاکس برای ان جام ا مور روز مره خود رو آوردها ند ،وارد
ميشود.
طی سالھای اخير بسياری از دانشگاهھا روی توسعه بسترھای اﯾنترنتی تمرکز کردهاند تصور می کنيد اﯾنترنت تا چه حد به رشد جاﯾگاه علمی ما کمک کرده است؟
وقتی استادی در حال تدرﯾس در دانشگاهھای خوب ﯾا ارا ئه سميناری در دا خل ﯾا خارج ک شور ا ست ،تن ھا ا ﯾن آ موزش را به ک سانی که در کالس حا ضر ھ ستند ارا ئه می د ھد و
عالقهمندان و دانشجوﯾان دﯾگری که در نقاط مختلف خواھان درﯾافت اﯾن آموزش ھستند از آن محروم ميمانند .بھترﯾن کار برای اﯾن که ا ﯾن قب يل مطا لب در اخت يار ھم گان قرار ب گيرد
آموزش الکترونيکی از طرﯾق شبکه اﯾنترنت است.
در واقع از طرﯾق اﯾنترنت اﯾن امکان به وجود میآﯾد که در بحثھاي آموزشی ﯾا برگزاری سمينارھا و کنفرانسھای علمی تمامی افراد مستقل از محل جغرافياﯾی که در آن حضور دارند
بتوانند به صورت ﯾکسان از اطالعات استفاده کنند .در واقع به کمک اﯾنترنت شکافھای مو جود بين افراد فقير و غنی از بين میرود .و به ھمين دليل دولت ھا و حتی سازمانھای
بينالمللی از قبيل سازمان ملل معموال برای جلوگيری از تعميق اﯾن شکاف بودجهھاﯾی را تخصيص ميدھند و اﯾن درست نيست که در کشور ما با محروم کردن خودمان از اﯾنترنت به
دست خودمان ،به شکاف ميان فقير و غنی دامن بزنيم.
بسياری از آمارھا اﯾنترنت را بر توسعه کارافرﯾنی و اﯾجاد اشتغال در جھان ھم موثر دانسته است؟
بله ھمينطور است .تا قبل از اﯾنترنت کسبوکار موفق تجاری ﯾا در اختيار کسانی بود که جزو افراد ثروتمند جامعه بودند و ثروت خود را
نسل به نسل به فرزندان خود انتقال می دادند ﯾا اﯾنکه به کمک منابعی توانسته بودند کسبوکاری تجاری راهاندازی کنند که امکان آن برای اکثر جامعه وجود نداشت .دنيای دﯾجيتال با
اﯾجاد اشتغال در فضای مجازی اﯾن فرصت را به افرادی داد که سرماﯾه مورد نياز را برای راهانداختن ﯾک کسبوکار ندارند؛ چرا که کسبوکار دﯾجيتالی نياز به سرماﯾهگذاری باال ندارد.
توسعه تجارت در فضای مجازی از طرﯾق شبکه اﯾنترنت باعث تشوﯾق کارآفرﯾنی ،کاھش بيکاری و افزاﯾش ثروت ملی میشود.
اﯾن موضوع مخصوصا در بورس خيلی نمود پيدا کرده اﯾنطور نيست؟
دقيقا ،بازار سھام اﯾران ﯾک بازار پرجنب و جوش است که تا چندی پيش تنھا افرادی که بيش از حد مشخصی سرماﯾه داشتند ميتوانستند در آن سرماﯾه گذاری نماﯾند؛ زﯾرا کارگزاران
بورس نمیتوان ستند به ب سياری از مراجعين که بع ضا سرماﯾهھاي پايينی را برای سـرماﯾه گـذاری در بـورس در نظـر گرفتـه بودنـد خـدمات مناسـب ارائـه نماﯾنـد ،زﯾـرا بـهطور طبيعـی
شرکتھای کارگزاری بيشتر توجهشان به افرادی است که با سرماﯾه بيشتری وارد بازار شدهاند.
با راهاندازی بورس آنالﯾن از ابتدای سال در کشورمان اﯾن مشکل مرتفع شده و ھر کس با ھر مقدار سرماﯾه ميتواند از طرﯾق اﯾنترنت راسا نسبت به خرﯾد و فروش سھام به ھرميزان
که تواناﯾی و عالقه دارد ،اقدام کند .جالب اﯾنجا است که ھر چند ميزان سرماﯾه تکتک اﯾن افراد رقم پايينی است ،ولی جمع مبلغی که اﯾن افراد وارد بورس مي کنند به دليل تعداد
زﯾاد آنھا حجم قابل توجھی از معامالت را تشکيل مي دھد.
آمارھا ھم نشان میدھد معامالت آنالﯾن االن به ده درصد کل معامالت بورس رسيده است؟
ھمين طور ا ست و اﯾن ده درصد را عمدتا افرادی تشکيل میدھند که ا گر تا دﯾروز بهدليل پايين بودن سرماﯾه شان نمیتوانستند در بازار سرماﯾه ورود کنند اما حاال به ک مک اﯾنتر نت
میتوانند خودشان به صورت مستقيم خرﯾد و فروش سھم انجام دھند و از اﯾن طرﯾق حجم نقدﯾنگی جدﯾد نيز وارد بازار بورس شده است.
و به عنوان پرسش آخر شاﯾد خوب باشد به کاربردھای خاص اﯾنترنت در سازمانھاي دولتی و پروژهھاي ملی در نقاط دور افتاده و موارد کاربردی دﯾگر اشاره کنيد.
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مثال زﯾاد میتوان زد مثال در پزشکی الکترونيکی ﯾا در نقاط محروم و دورافتاده که به عنوان مثال متخصصان نفتی در آن فعاليت ميکنند مانند عسلوﯾه و جزاﯾر دورافتاده ،پزشکان زﯾادی
حاضر به فعاليت نيستند؛ بنابراين متخصصان تماﯾلی به کار در آنھا ندارند ،زﯾرا ا گر کسی در اﯾن مناطق دچار بيماری شود و نياز به حضور فوری پزشک خوب داشته باشد با مشکل
جدی ﯾا بعضا خطر مرگ مواجه ميشود .اما با گسترش استفاده از اﯾنترنت پرسرعت و با کيفيت خوب در کشور پزشکانی که امکان حضور در اﯾن مناطق را ندارند ،میتوانند با برقراري
ارتباط آنالﯾن ميان ﯾک بيمارستان ﯾا درمانگاه ابتداﯾی با کادر پزشکی مجرب مستقر در مرکز ،امکان معالجه سرﯾع بيمار ﯾا حتی عمل جراحی فوری وی را در محل فراھم و جان بيمارانی
را که حاضر به خدمت در اﯾن مناطق شدهاند ،نجات دھند .اﯾن قبيل امکانات موجب تشوﯾق متخصصان به کار در مناطق محروم و توسعه ھر چه بيشتر اﯾن مناطق ميشود.
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