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یادداشت
 سعید    طباطبایی

دیگر پولی برای پیامک  های ناخواسته نپردازید

پیامک هـای تبلیغاتـی و یـا پیامک هـای ارزش افـزوده سال هاسـت بـه کابوسـی بـرای 
مشـترکان تلفن همـراه تبدیل شـده اند، اما طـی ماه های گذشـته به دنبـال پیگیری های 
صـورت گرفتـه قرار شـد که سـامانه ای بـا شـماره واحد از سـوی تمـام اپراتور هـا در نظر 
گرفتـه شـود تا مشـترکان از طریق تماس بـا آن متوجه سـرویس های ارزش افـزوده خود 
شـده و نسـبت بـه عـدم دریافـت آن ها یـا پیامک هـای تبلیغاتی اعـالم انصراف کننـد. از 
سـوی دیگـر برخالف گذشـته کـه همواره عـدم دریافـت پیامک هـای بانکی مشـترکان 
را مجبـور بـه دریافـت پیامک هـای تبلیغاتـی می کـرد، ایـن بـار اپراتور هـا موظف شـده 
ایـن سـامانه را بـه گونـه ای طراحی کننـد که عـدم دریافت پیامک هـای تبلیغاتـی مانع از 
دریافـت پیام هـای بانکی نشـود. بـه تازگی نیز معـاون سـازمان تنظیم مقـررات ارتباطات 
رادیویـی تاکیـد کرده اسـت کـه اپراتور هـا پیـش از دریافت پیامک هـای ارزش افـزوده از 
سـوی مشـترک ملـزم بـه اطالع رسـانی هزینه هـا بـه مشـترکان هسـتند. او در ایـن باره 
اعـالم کرد: براسـاس مصوبه 147 کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات بـرای ارائه خدمات 
ارزش افـزوده پیامکـی از سـوی اپراتور هـا تایید مشـترک برای فعال سـازی الزامی اسـت. 
حسـین فـالح جوشـقانی با اشـاره به این کـه اخبار، بـازی و سـرگرمی، مسـابقه، محتوای 
مذهبی، آموزشـی، اطالع رسـانی، بهداشـت و سـالمت و تبلیغات در دسـته بندی خدمات 
ارزش افـزوده پیامکـی قـرار می گیرند، افـزود: اپراتور بایـد در مورد تمامی خدمـات ارزش 
افـزوده محتوایـی پیامکـی، قبـل از شـروع ارائه خدمـات، از طریـق یک پیامـک در مورد 
ارائـه خدمـات از مشـترک سـوال کنـد و درصـورت تاییـد مشـترک آن را فعال کنـد. وی 
گفـت: در اجـرای مصوبه 147 کمیسـیون، حوزه نظـارت و اعمال مقـررات رگوالتوری در 
مـورد نحـوه عضویت مشـترکین تلفـن همـراه در سـرویس های خدمات مبتنـی بر محتوا 
حساسـیت ویـژه ای دارد و درصـورت مشـاهده هرگونـه عضویـت ناخواسـته مشـترکین 
در این گونـه سـرویس ها پیگیری هـای الزم را انجـام می دهـد. او دربـاره عـدم آگاهـی 
مشـترکین از عضویـت در این خدمات اظهار کـرد: برخی پیامک های دعـوت به عضویت 
در سـرویس ها بـا متن هـای فریبنـده و جـذاب مانند شـرکت در قرعه کشـی، شـما برنده 
شـدید، شـارژ رایـگان و... ارسـال می شـود کـه در دوره هـای گذشـته در ایـن پیامک هـا 
هیـچ اشـاره ای بـه عضویـت و محاسـبه هزینـه وجـود نداشـت و در حـال حاضـر تعـداد 
بسـیار زیـادی از مشـترکین به این صـورت بـرای دریافت خدمـات عضو شـده اند. معاون 
نظـارت و اعمـال مقـررات رگوالتـوری بـا تاکیـد بر این کـه در حـال حاضـر نحوه ارسـال 
پیامک هـای مربـوط بـه خدمـات بـه گونه ای اسـت کـه هزینـه و روش لغـو عضویت آن 
در هـر پیامـک ارسـالی درج می شـود گفـت: در برخـی برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونی 
داخلـی و خارجی، سـایت های اینترنتی و سـایر رسـانه ها بـا تبلیغـات کاذب و گمراه کننده 
مشـترکین را بـه ارسـال کـد عضویت بـه سرشـماره های مورد نظـر تشـویق می کنند که 
ممکن اسـت از آن برای عضویت ناخواسـته مشـترکین اسـتفاده شـود. فالح تصریح کرد: 
مشـترکین تلفن همراه درصـورت مواجهه با عضویت ناخواسـته در خدمـات ارزش افزوده 
پیامکـی می تواننـد با مراجعـه به پایـگاه اینترنتـی www.195.ir یا تماس با سـامانه ثبت 
و پاسـخگویی بـه شـکایات حـوزه ICT بـه شـماره 195 شـکایت خـود را ثبـت کننـد تا از 
سـوی معاونـت نظـارت و اعمال مقـررات رگوالتـوری پیگیری و اقـدام الزم انجام شـود. 
در صـورت عـدم تمایـل بـه دریافـت سـرویس  ها و اعمـال هزینه هـای مربـوط بـه آن از 
طریـق تمـاس با 9990 یا سـایر روش ها این بسـته های فعال را غیرفعـال کنید. همچنین 
مشـترکان می تواننـد از طریـق شـماره گیری # 800 * در تمـام اپراتور های تلفـن همراه از 
سـرویس های ارزش افـزوده ای کـه بـرای آن ها فعال اسـت مطلع شـده و در صورت عدم 

تمایل نسـبت بـه حـذف آن ها اقـدام کنند.

وزیـر ارتباطات در سـخنرانی مراسـمی در هفته گذشـته 
به تشـریح مصوبـات جلسـه آخر شـورای عالـی فضای 
مجـازی پرداخـت و گفـت: در ایـن جلسـه بند هایـی از 
آیین نامه سـاماندهی شـبکه  های اجتماعـی و حمایت از 
شـبکه  های اجتماعی بومـی و پیام رسـان  ها به تصویب 
اعضا رسـید امـا ایـن آیین نامه هنوز کامل نشـده اسـت 
و ادامـه آن بـه جلسـه آینـده موکـول شـد. وی بـا تاکید 
بر این کـه حمایـت از شـبکه  های اجتماعـی داخلی مورد 
موافقـت تمامـی اعضای شـورای عالی فضـای مجازی 
اسـت، افـزود: در ایـن آیین نامـه کـه بخش هایـی از آن 
بـه تصویـب رسـید مقـرر شـد بـرای شـبکه  هایی بـا 
بیـش از یـک میلیـون کاربر، تسـهیالت در نظـر گرفته 
شـود بـه ایـن معنـی کـه شـبکه  های اجتماعـی امکان 
تبلیغـات، ارائه خدمـات ارزش افـزوده و خدمات پرداخت 
موبایلـی را ندارند امـا چنانچه این شـبکه  ها بیش از یک 
میلیـون کاربـر داشـته باشـند مجـوز ارائـه ایـن خدمات 
بـه آن هـا داده می شـود. واعظـی بـا تاکیـد بر این کـه 
موضـوع تولیـد محتـوا از جمله الزاماتی اسـت کـه برای 
حمایـت از شـبکه  های اجتماعـی داخلی در نظـر گرفته 
شـده اسـت، تاکیـد کرد: بـرای آن دسـته از شـبکه  های 
اجتماعـی داخلـی کـه به صـورت صـد درصد بومـی در 
کشـور فعالیت می کنند مشـوق  هایی در نظـر گرفته ایم. 
همچنیـن بـرای شـبکه  های خارجی که سـرور خـود را 
بـه داخل ایـران انتقـال دهند نیـز مشـوق  های حمایتی 
در نظـر می گیریـم امـا شـبکه  های خارجـی کـه کامال 
خـارج از ایـران هسـتند مـورد حمایت مـا قـرار نخواهند 
گرفـت. وی افـزود: کاربـران بایـد بدانند که در اسـتفاده 
باالتـر  کیفیـت  و  سـرعت  بـا  داخلـی  شـبکه  های  از 
قیمـت کمتـری پرداخت می کننـد و این موضوع سـبب 
می شـود کـه ایـن کاربران به سـمت شـبکه  های داخلی 

سـوق پیـدا کنند.

دو افتتاح مهم در دهه فجر
وزیـر ارتباطـات با بیان این کـه بـه زودی و در دهه فجر 
فـاز دوم شـبکه ملـی اطالعـات رونمایـی خواهد شـد، 
گفـت: برنامـه ریزی  هـای مختلفـی بـرای کاربردی تر 
شـدن ایـن شـبکه بـرای مـردم صـورت گرفتـه اسـت 
کـه افتتاح امروز شـبکه وایرلس پرسـرعت در 4 شـهر و 
راه انـدازی مرکـز داده ملـی از جمله خدمات شـبکه ملی 
اطالعـات اسـت. در همین حال بـه زودی مرکـز تبادل 
اطالعـات در اهـواز و اصفهان نیز راه اندازی خواهد شـد 
و تفکیـک تعرفـه اینترنت داخلـی و اینترنـت بین الملل 
از دیگـر مـواردی اسـت کـه در جهـت افتتـاح فـاز دوم 
شـبکه ملی اطالعات انجام شـده اسـت. وزیر ارتباطات 
از انجـام 98 درصـد امـور مربوط بـه فاز نخسـت پروژه 
دولـت الکترونیکی خبـر داد و افـزود امیدواریـم تا پایان 
وی  برسـد.  بهره بـرداری  بـه  پـروژه  ایـن  مـاه  بهمـن 

اولویـت دولـت را پـروژه دولـت الکترونیکـی دانسـت و 
گفت: بیش از 1700 سـرویس دولتی شناسـایی شـده و 
بـا وزارتخانه  ها بـرای الکترونیکـی کردن ایـن خدمات 
وارد مذاکـرات شـدیم. واعظی تاکید کـرد: بخش اعظم 
امـور مربـوط بـه بخـش سـخت افـزاری و نـرم افزاری 
خدمـات دولـت الکترونیکـی انجـام شـده و قرار اسـت 
دسـتگاه  های  سـوی  از  خوشـه   14 در  خدمـات  ایـن 
دولتـی و اجرایـی بـه صـورت الکترونیکی عرضه شـود.

ICT سهم ناچیز ایران از بازار
بـازار  در  ایـران  سـهم  از  انتقـاد  بـا  ارتباطـات  وزیـر 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات دنیـا گفـت: بـا توجـه 
بـه میـزان جمعیـت بایـد حداقل سـهم مـا در ایـن بازار 
یـک درصـد باشـد امـا بـرآورد ما نشـان می دهد سـهم 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایـران از بـازار جهانـی 
حـدود 3 دهـم درصـد اسـت. وی ارزش بـازار فنـاوری 
اطالعـات ایـران را 40 هـزار میلیـارد تومـان دانسـت و 
گفـت: بر مبنـای هدف گـذاری برنامـه ششـم توسـعه 
تـا 1400 ایـن بـازار بایـد بـه 120 هـزار میلیـارد تومان 
برسـد. به گفته وزیـر ارتباطـات بازار فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات دنیـا 350 میلیـارد دالر اسـت کـه رونـد آن 
نیـز بـه سـمت افزایش مـی رود. واعظـی دربـاره تحول 
صـورت گرفتـه در بـازار فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
ایـران گفـت: بـا ورود نسـل سـوم و چهـارم موبایل این 
حـوزه متحـول شـده اسـت و هم اکنـون بیـش از 150 

شـهر تحت پوشـش نسـل سـوم موبایـل و 300 شـهر 
تحت پوشـش نسـل چهـارم موبایل اسـت. هـم اکنون 
در حـوزه دسترسـی بـه فیبـر نوری منـازل دچـار عقب 
مخابـرات  شـرکت  امیدواریـم  کـه  هسـتیم  ماندگـی 
عالقه منـد  مـا  کنـد.  سـرمایه گذاری  بخـش  ایـن  در 
عالقه منـد  و  سـرمایه گذار  شـرکت  های  حضـور  بـه 
مخابـرات  بـا  مشـارکت  بـرای  نـوری  فیبـر  بـازار  بـه 
هسـتیم چرا کـه معتقدیم مـردم نبایـد منتظـر دریافت 
تکنولـوژی بماننـد. وی گفت: بـردن اینترنـت از طریق 
وایرلـس بـه خانه  هـای مـردم می توانـد خـالء مـا را در 
بخش دسـترس ی بـه اینترنـت فیبر برای شـبکه ملی 
اطالعـات جبـران کند چرا که مـردم نیاز مند سـرعت و 

کیفیـت بـاال بـرای اسـتفاده از خدمات هسـتند.

5 میلیون کاربر اینترنت وایرلس
وزیـر ارتباطـات بـا بیـان این که تـا سـال 99 پیش بینی 
وایرلـس  اینترنـت  کاربـر  میلیـون   5 کـه  می کنیـم 
در  اطالعـات  نگـه داری  بـرای  گفـت:  باشـیم  داشـته 
جلـوی  امـا  بودیـم  دیتاسـنتر  ایجـاد  نیاز منـد  کشـور 
راه انـدازی ایـن مراکز را توسـط دولـت گرفتیم تا بخش 
خصوصـی بتوانـد در ایـن بـازار فعالیـت کنـد. بـه گفته 
واعظـی راه اندازی دیتاسـنتر از سـوی دولـت تنها برای 
نگـه داری اطالعـات حیاتـی کشـور خواهد بود و سـایر 
خدمـات را از طریـق بخش خصوصی و بومی در کشـور 

دنبـال خواهیـم کرد.

برای نگه داری اطالعات در کشور نیاز مند ایجاد دیتاسنتر بودیم اما جلوی راه اندازی این مراکز را 

توسط دولت گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند در این بازار فعالیت کند

وزیر ارتباطات اعالم کرد: پیام رسان های خارجی به ایران بیایند مشوق بگیرند

تشریح مصوبات شورای عالی فضای مجازی


