اجتماعی

یک شنبه  23مرداد ۱۴۰۱
 ۱۶محرم .۱۴۴۴شماره ۲۱۰۰۷

یک توئيت

همچناندرحسرتاینترنتباکیفیت

۹

اختالل های اینترنت را در گفت وگوی اختصاصی با وزیر ارتباطات بررسی کردیم .او توسعه فیبر نوری را نسخه شفابخش و راهکار در حال اجرای
دولت می داند و وعده هایی هم داده است اما دبیر سندیکای مخابرات برای عملی شدن این وعده ها تردیدهایی دارد

رسانه های جهان

الــــجــــزیــــره:
سیاستهای
سخت گیر ا نه
«صــفــر کــوویــد»
هــمــچــنــان در
چــیــن ب ــرق ــرار
اســت؛ بــه طــوری کــه مسافران در
صورتی که شهرشان طی هفت روز
گذشته هرگونه مورد کووید  19را
ثبت کرده باشد ،از ورود به پایتخت
منع میشوند .طبق اعالم وزارت
فرهنگ و گردشگری چین تعداد
سفرهای گــردشــگــری داخــلــی در
نیمه اول ســال  2022به 1.45
میلیارد سفر رسیده که نسبت به
 1.87میلیارد سفر در مدت مشابه
سال قبل  22درصد کاهش داشته
است.

فــــــــوربــــــــس:
هـــــماکـــــنـــــون
 67.3درصــد از
آمــریــکــایـیهــا به
طــور کامل علیه
ویـــــروس کــرونــا
واکسینه شدهاند .آزمایش آنتیبادی
در اوایل سال جاری میالدی نشان
داده است که اکثر آمریکاییها
حداقل یکبار به ایــن ویــروس
مبتال شدهاند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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هــادی محمدی  -مصطفی عبدالهی  /وزیر
ارتباطات در گفتوگوی اختصاصی با خراسان،
توسعهشبکهفیبرنوریرانسخهشفابخشاینترنت
کشور م ـیدانــد امــا آنط ــور کــه دبیر سندیکای
مــخــابــرات بــه خــراســان مـیگــویــد ،بــا وضعیت و
رونــد مــوجــود ،ایــن پ ــروژه به نظر آینده روشــن و
امیدوارکنندهای نخواهد داشت و اینترنت ما از
نظر کمیت و به تبع آن کیفیت ،دچــار مشکالت
اساسی است .به عالوه این که مسئله «پهنای باند»
همازنیازهایامروزوآیندهکشوراستکهچنانچه
توسعه نیابد ،نباید منتظر رفع کامل کاستیهای
اینترنتباشیم.
▪داستانتکراریاینترنتبیکیفیت

گالیههای گسترده مردم از کیفیت اینترنت طی
ماههای اخیر بسیار تکرار شده و وزارت ارتباطات
هم دلیل آن را توسعه نیافتن کافی زیرساختها
طی سالهای گذشته دانسته و اعالم کرده است
که با توسعه شبکه فیبر نوری ،این مشکل را حل
خواهدکرد.
▪پاسخوزیرارتباطاتبهخراسان

دکتر «عیسی زارع پور» ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات،درگفتوگویاختصاصیباخراساندر
این باره میگوید :دولت سیزدهم

درسرعتاینترنت
ثابتاصالوضعمان
خوبنیستو
رتبهماباالنیست،
البتهسرعتماناز
 9مگابیتبرثانیه
دریکسالقبل
هماکنونبه10.5
رسیدهباوجوداین،
افزایشسرعت
درسایرکشورها
بیشتربودهاست

پروژهفیبرنوریراباجدیتپیگیریمیکندتاشاهد
سرعتهای چندده برابری باشیم ،این پروژه در
10مرکزاستانآغازشدهوتعدادخانوارهایتحت
پوشش آن ،که در ابتدای دولت 500هزار خانوار
بود،هماکنونبهدومیلیونرسیدهوتاپایانامسال
همبه 5میلیونخانوارخواهدرسید.
▪دولتهمپایینبودنسرعتراقبولدارد

یک علت اصلی گالیههای مردم ،مشاهده مقایسه
سرعتاینترنتکشورمانبادیگرکشورهاستکهبر
اساسسنجشهایبینالمللیمشخصمیشود.
البته وزیر ارتباطات هم این مشکل را قبول دارد و
در پاسخ به سوال خراسان درباره کاهش4رتبهای
سرعت اینترنت ایران نسبت به سایر کشورها به
گواه سایت اسپیدتست ،اظهار میکند :در سرعت
اینترنت ثابت اصال وضعمان خوب نیست و رتبه ما
باال نیست ،البته سرعتمان از 9مگابیت بر ثانیه در
یک سال قبل هماکنون به  10.5رسیده با وجود
این ،افزایش سرعت در سایر کشورها بیشتر بوده
است.
▪زارع پور :نسخه شفابخش ،همان فیبر نوری
است

زارعپوردربارهوضعیتاینترنتهمراههممیگوید:
در اینترنت تلفن همراه وضعیتمان بهتر بوده و از
 21به  28مگابیت بر ثانیه رسیدهایم؛ البته نسخه
شفابخشهمانفیبرنوریاستچراکهبرایتوسعه
شبکه  5Gهموجودفیبرنوریالزماست.
▪ 2مشکلدرحوضچههایمخابراتی

ســوال دیگر خــراســان از وزیــر ارتباطات دولت
سیزدهم ،ماجرای اختالالت گسترده اینترنت ،به
ویژهاختالالتدوهفتهگذشتهاستکهزارعپوردر
اینبارهمیگوید:بعدازدستوررئیسجمهوربرای
رسیدگیبهاینموضوع،ماتیمیرامامورکردیمکه
دوحادثهمربوطبهاینموضوعرابررسیکند؛نتیجه
آسیبشناسی اولیه هم این بود که برخی مراکز
مخابراتی و حوضچهها طراحی درستی نداشته یا
نگهداریحرفهایندارندواینتیمموظفشدهمه
مراکز و حوضچهها و زیرساختهای ارتباطی را
بررسی کند و اگر موارد مشابه هست ،برطرف کند
که شاهد اتفاق مشابه و کند شدن سرعت اینترنت
نباشیم.

▪قول هایی که داده شد اما ...

با وجود این صحبتهای وزیر و وعده او برای ایجاد
ظرفیت فیبر نوری برای  20میلیون از خانوارها و
کسب و کارها ،اما فعاالن بخش خصوصی نسبت
به این وعده دولت نگرانیهایی دارند .مصداقش،
«فرامرز رستگار» دبیر سندیکای مخابرات ایران
استکهدرگفتوگوباخراساناظهارمیکند:رفع
مشکل اینترنت در کشور ،موضوعی است که بارها
مسئوالن درباره آن قول دادهانــد اما این قولها و
وعدههاعملینشدهاست.
وی می افزاید :اگر بخواهیم دلیل مشکالت فعلی
اینترنت کشور را ریشهیابی کنیم ،علت اصلی
آن تمرکز روی توسعه اینترنت همراه و غفلت از
اینترنت ثابت اســت ،آن هم به این دلیل که طی
سالهای گذشته اپراتورهای تلفن همراه اوضاع
مالیبسیارخوبیداشتندوبخشیازسودهایشان
را به عنوان فرصتی برای کاهش تعرفه اینترنت
استفاده میکردند و این کار سبب شد اپراتورهای
اینترنت ثابت توان رقابت نداشته باشند و اقدامی
برایتوسعهشبکهانجامندهند.
رستگار اظهار میکند :متولیان وزارت ارتباطات
طیسالهایقبلادعامیکردندکهجهانبهسمت
اینترنت همراه رفته و ما هم باید همین راه را برویم؛
در صورتی که ما بارها در جلسات مطرح کردیم که
اتفاقا کشورهای صنعتی و پیشرفته ،زیرساخت
اینترنت ثابت خودشان را تقویت کردهاند و در
کنارشاینترنتهمراهراهمتوسعهدادهاند.اوادامه
میدهد:ازهرجنبه،حتیازنظرامنیتیوپایداری
شبکههمتوسعهاینترنتثابتمعقولتراست؛چرا
کهاینترنتهمراهایمنیوتابآوریکافیرانداردو
درسالهایگذشتهوهمینروزهاهمبارهادیدهایم
کهبهدلیلافزایشبارشبکه،سرعتمورداستفاده
مردم بسیار نامطلوب شده است.دبیر سندیکای
مخابرات میگوید :ما بارها اعالم کرده بودیم قبل
ازاینکهکمیتوکیفیتاینترنتکشور،درزندگی
روزمــره مردم احساس شود ،باید برای آن فکری
کرد اما به این هشدارها توجهی نشد و به شرایط
امروزرسیدیم.
▪بهوزیراعالمخطرکردهایم

رســتــگــار تــوســعــه شبکه فیبر نـــوری را الزم و
پیگیریهای وزیــر ارتباطات دولــت سیزدهم در
این زمینه را قابل تقدیر میداند ،اما مدعی است:

متاسفانه اطالعاتی که به آقای وزیر داده میشود،
مطابقواقعیتهانیستوفقطبهعنوانیکگزارش
کار است ،در صورتی که پیشرفت پــروژه مطلوب
نیست و ما هم به ایشان اعالم خطر کردهایم که با
این شرایط ،وعدههایی که برای بهبود اینترنت
به مــردم دادهایــد عملی نخواهد شد و به مشکل
برمیخورید.ویادامهمیدهد:اعتباراتیکهبرای
این پروژه بزرگ الزم است ابدا پاسخگو نیست و
دولتبایدبرایتامینآنفکریکند،چراکهمطمئنا
اپراتورهای بخش خصوصی نه سرمایه کافی برای
آن دارند و نه در صورت داشتن سرمایه این کار را
انجام میدهند ،به این دلیل که از نظر منطقی
برایشانبرگشتسرمایهنخواهدداشت.
▪انحصاریکهدرظاهرنیست،ولیهست

از دبیر سندیکای مخابرات درباره مشکل انحصار
در توسعه شبکه فیبر نوری هم میپرسم و او پاسخ
میدهد :شرکت مخابرات در سالهایی که هم
پولدار و هم زوردار بود ،بسیاری از فضاهای شهری
را با قــرارداد تجهیزات و زیرساختهای خود در
اختیار گرفت و تا مدتها فیبر نوری در انحصار
این شرکت بــود ،حاال هم اگرچه گفته میشود
این انحصار برداشته شده اما به شکل دیگری
وجود دارد .رستگار در این باره تصریح میکند:
در بسیاری از خیابانها و معابر اصلی شهرهای
کشور ،لولهگذاریهای متعدد مخابرات انجام
شــده و به همین دلیل شهرداریها هم اجــازه
حفاری جدید را نمیدهند ،بنابراین اپراتورهای

دیگر اگر هم بخواهند در این فضای رقابتی کار
کنند ،باز باید با مخابرات همکاری داشته باشند
که این شرکت هم با تعیین تعرفههای نامتعارف،
به نوعی امکان حضور دیگر شرکتها را منتفی
میکند.
▪نگرانی از تکمیل زیرساخت و نبود
پهنای باند

او بــه یــک مشکل و
نگرانی دیگر هم اشاره
میکند و میگوید:
پهنای باند یــک نیاز
وارداتــــــی در کشور
مـــاســـت و طبیعتا
نمیتوانیمنسبتبهآن
بــیت ــف ــاوت بــاشــیــم؛
نگرانی مــا بــرای آیــنــده ایــن اســت کــه بــر فــرض،
زیرساختهایی مانند فیبر نوری هم توسعه پیدا
کند اما اگر دولت پهنای باند را به میزان کافی و
الزم تامین نکند ،آن وقت مشکل بیشتر میشود
چون ،طبق وعدههای دولت همه به فیبر نوری
دست پیدا کردهاند و اینترنت پرسرعت و باکیفیت
میخواهند ،امــا با کمبود پهنای باند مواجه
میشوند.

