اجتماعی

یک شنبه ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۳شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۳۶

یک توئيت

مسئله «پهنایباند»است،آقای وزیر!
وزیرارتباطاتمدعیافزایشسرعتاینترنتدرکشوراست؛بااینحالارزیابیافکارعمومیچیزیخالفآنرا
نشانمیدهدوکارشناسانهمکمتوجهیبهتوسعهپهنایباند را دلیلنارضایتیکاربرانمیدانند

مصطفی عبدالهی – وزیر ارتباطات به استناد
آمارهای بینالمللی از افزایش سرعت اینترنت
ثابت و هــمــراه کشور طــی مــاههــای اخیر خبر
میدهد؛ اما آنچه مردم روی تلفنهای همراه،
رایانهها و تبلتهایشان مشاهده میکنند ،چیز
دیگریاست!
▪ادعایوزیرارتباطات

رسانه های جهان

یــورونــیــوز :نــروژ
بـــا ایـــنکـــه یکی
از غــنــیتــریــن
کـــــشـــــورهـــــا از
لـــحـــاظ ذخـــایـــر
فسیلی اســت اما
برنامهای در دست دارد که تا سال
 ۲۰۴۰به صادرکننده برق از منابع
تجدیدپذیر تبدیل شود .دولت چپ
میانه که به دلیل ادامــه حمایت از
صنعت نفت و گاز مورد انتقاد فعاالن
محیط زیست قرار گرفته ،هدف خود
را برای تولید  ۳۰گیگاوات ظرفیت
ب ــادی فراساحلی تــا ســال ۲۰۴۰
تعیین کرده است .این رقم به گفته
نخستوزیر نروژ دوبرابر تولید کنونی
برق نروژ است .مقامات نروژ بر این
باورند که جهان در دوران گــذار به
آیــنــده انــرژیهــای پ ــاک ،همچنان
به نفت و گاز این کشور نیاز خواهد
داشت ،اما تمرکز و توسعه انرژی بادی
فراساحلی به این کشور کمک میکند
تا بر دانش این صنعت غلبه کند.

کاهش محسوس سرعت اینترنت طی ماههای
اخیر ،وزیــر ارتباطات را به کمیسیون صنایع
مجلسکشاندتاجمعیازنمایندگانکههمصدا
با مردم ،معترض وضعیت شبکه اینترنت بودند،
سواالتشان را از عیسی زارع پور مطرح کنند.
زارع پور در این باره گفتوگویی هم با خبرگزاری
خانه ملت انجام داد و اعالم کرد« :هر ماه مراجع
جهانی و سایتهای معتبری سرعت اینترنت
سیاروهمثابت کشورهایمختلفرااندازهگیری
میکنند و بر اساس نتایج سایت «»Speed Test
زمانیکهبندهوزارتخانهراتحویلگرفتم،سرعت
اینترنت تلفن همراه 21.8مگابیت بر ثانیه بوده
است و االن با حدود  15درصد افزایش به 25
رسیدهاست؛سرعتاینترنتخانگیهمحدود9
مگابیتبرثانیهبودهواکنونبهحدود 10رسیده
است» .اگرچه وزیر ارتباطات در همین گفتوگو
اذعان داشته که این اعداد رضایتبخش نبوده و
سرعتفعلیاینترنت،شایستهمردممانیست،اما
آنچه موجب تعجب و بعضا گالیه و واکنشهای
تند کــاربــران شــده ،ایــن اســت که آنهــا همین
میزانرشدسرعتراهمباورندارندوارزیابییک
نظرسنجیانجامشدهدریکیازکانالهایخبری
پرمخاطبهمنشانمیدهدکهبخشعمدهایاز
کاربران ،افزایش سرعتی را که وزیر مطرح کرده
است،احساسنکردهاند.
▪نامتناسب بــودن زیرساخت ها با سرعت
تغییرات

یک استدالل قابل قبول در پاسخ به این سوال،
تغییرنامحسوسمیزانمصرفاینترنتکاربران
و تغییر جــنــس مــصــرف آنه ــاس ــت« .محمد
علی یوسفیزاده» مدیرعامل آسیاتکدراینباره

وزیر ارتباطات  :زمانی که بنده وزارتخانه را تحویل گرفتم ،سرعت
اینترنت تلفن همراه  21.8مگابیت بر ثانیه بوده است و االن با

حدود  15درصد افزایش به  25رسیده است

به خراسان میگوید« :بسیاری از کاربران ما
میزان مصرف اینترنتشان نسبت به یک سال
قبل افزایش یافته که این یک تغییر نامحسوس
است و ممکن است خودشان دقیقا متوجه آن
نشوند».اوتصریحمیکند«:یکعلتاینموضوع،
تغییر جنس مصرف کاربران است که بیشتر به
سمت محتوای ویدئویی و تصویری رفته است و
طبیعتا مصرف اینترنت در کشور را بیشتر کرده
است،درحالیکهازنظرزیرساختیتغییرچندان

خاصی ایجاد نشده اســت» .به گفته او ،توسعه
زیرساختهایشبکهوافزایشظرفیتفیبرنوری
در سطح کشور میتواند به حل شدن این مشکل
کمککند.
▪ماجرایپهنایباندچیست؟

این صحبتهای یوسفی زاده ،در راستای همان
طرحی است که وزارت ارتباطات هم اجرایش را
در پیش گرفته است ،اما به نظر میرسد در کنار

آن نمیتوان از توسعه پهنای باند بینالملل که
نیازهایاستفادهمردمازسرویسهاوسامانههای
بینالمللی را تامین میکند ،غافل بود .درباره
پهنای باند و به ویــژه پهنای باند بینالملل،
اسفندماهسالگذشتهخبریمنتشرشدکهکمی
نگرانکنندهبود.خبراینبودکهوزارتارتباطات
درخواست افزایش پهنای باند را در شورای عالی
فضای مجازی مطرح کرده اما این درخواست با
مخالفتمواجهشدهاست.اگرچهوزیرارتباطات
درگفتوگوباخبرگزاریفارس،چنینبرداشتی
را نادرست دانست و توضیح داد« :مــن دبیر و
سخنگویشورانیستموشورادبیروسخنگودارد؛
آنچه به عنوان وزیر ارتباطات در جلسه مطرح
کــردم برنامه یکساله وزارت ارتباطات برای
افزایش پهنای باند کشور بود که به دلیل کمبود
وقــت رئیسجمهور دستور دادنــد که بررسی
کارشناسی بیشتری روی موضوع صورت گیرد و
درجلسهبعدیدربارهآنتصمی مگیریمیشود.
وی تاکید کــرد :هیچکس در دولــت به دنبال
محدودیت نیست؛ همچنان که رئیسجمهور
هم همانطور که شعار ایشان در ایام انتخابات
بود ،بر ارائه اینترنت باکیفیت تاکید دارنــد» .با
این توضیحات زارع پــور ،میتوان امید داشت
که غفلت صورت گرفته در افزایش پهنای باند،
ادامــهدار نباشد و دولت تالش بیشتری در این
زمینهداشتهباشد.

آیا وزارت ارتباطات پهنای باند را افزایش داده است ؟
کندیسرعتاینترنتهمچونسکه،رویدیگریهمدارد.یککارشناس
وفعالباسابقهدرحوزهکسبوکارهایاینترنتیدراینبارهبهمامیگوید:
بخش مهمی از موضوع استفاده مردم از اینترنت به مسئله پهنای باند و
این سوال برمیگردد که وزارت ارتباطات در این مدت چقدر به پهنای
باند افزوده است؟ چراکه ممکن است ارائهدهندگان خدمات ،پهنای
باند را برای سرویسهای خاص همچون برخی پیامرسانهای خارجی
و شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام افزایش نداده و بلکه کاهش داده
باشند،اماپهنایباندبرخیسرویسهایداخلیهاراافزایشدادهباشند.
وی میافزاید :اگر چنین اتفاقی افتاده باشد ،چون میزان استفاده از

سرویسهای خارجیها زیاد است و پهنای باند آن به میزان افزایش تعداد
و مصرف کاربرانش توسعه نیافته ،کاربران سرعت آن را کند احساس
میکنند که این احساس اتفاقا درست هم هست .این کارشناس تصریح
میکند :در واقع پهنای باند همچون یک جاده پهن و چند بانده است که
امکان رانندگی با سرعت زیاد در آن فراهم است؛ اما اگر این پهنا کاهش
یابد،صرفاتعدادکمیازرانندگانامکاناستفادهازسرعترادارندوتعداد
زیادیهمنمیتوانندازامکانسرعتمنتفعشوند؛لذاصرفارائهآماریاز
سرعت اینترنت بدون اشاره به میزان افزایش پهنای باند نمیتواند تصویر
روشنی از عملکرد مسئوالن در این حوزه ارائه کند.

۹
گزیده

ساعت از  1402دیگر تغییر
نمی کند
سخنگویشوراینگهبانگفت:طرحتغییرساعت
رسمیکشور درجلسهاخیرشوراینگهبانبررسی
شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته
نشد   .هادی طحان نظیف در این باره تاکید کرد:
زمان اجرای مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور از
ابتدای سال ۱۴۰۲خواهد بود و دستگاهها ،زمان
مناسب دارند تا مقدمات اجرای این قانون را فراهم
کنند .بنابراین از ابتدای سال آینده دیگر ساعتها
تغییر نخواهد کــرد .سخنگوی شــورای نگهبان
افزود :در این قانون ،ساعت رسمی کشور و ساعت
کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه
به شرایط جغرافیایی ،اختیاراتی در ساعت کاری
دارد.ویهمچنیندیروزازتاییدطرحجهشتولید
دانشبنیان در شــورای نگهبان خبر داد و اعالم
کرد :طرح جهش تولید دانشبنیان چندبار بین
مجلسوشوراینگهباندررفتوآمدبودکهباالخره
چهارشنبههفتهگذشتهدرشوراینگهبانبررسی
شد و مغایر با شرع مقدس اسالم و قانون اساسی
شناختهنشد.

تبدیل1/5میلیونهکتاراز
تاالبهایکشوربهکانونگردوغبار
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی
مدیریت گردوغبار کشور با اشــاره به مساحت
 ۲۷۰میلیون کیلومتری کانونهای گرد و غبار
در اطراف ایران گفت :خاورمیانه پس از صحرای
بزرگآفریقا،دومینتولیدکنندهبزرگگردوغبار
یمحمدطهماسبیبیرگانیبه
درجهاناست .عل 
ایسناگفت:براساساعالمستادملیگردوغبارکه
باعنوانستادسیاستگذاریوهماهنگیمدیریت
پدیده گرد و غبار شناخته میشود ۳ ،میلیون
هکتارازاراضیزراعیدیمو ۲میلیوناززمینهای
کشاورزی آبی و۱/۵میلیون هکتار از تاالبها به
کانون گرد و غبار تبدیل شدهاند؛ البته سطح این
پوشش قابل انعطاف است و این اعداد بهصورت
میانگینبیانشدهاست.استمرارتنش آبیسبب
افزایش این مساحت میشود و بارش نرمال نیز
سطح کانونهای گرد و غبار را کاهش میدهد.
از این مساحت ۳/۵میلیون هکتار تحت مدیریت
سازمانحفاظتمحیطزیستاست.

