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 سعید    طباطبایی

پول می گیرند، اینترنت نمی دهند

بسـیاری از مشـترکین اپراتـور اول از آن گلـه دارنـد کـه بسـته های اینترنـت آن هـا بـه 
سـرعت تمـام می شـود و میـزان اسـتفاده از اینترنت همـراه آن هـا با مبلغی کـه پرداخت 
می کننـد برابـری نـدارد. آیـا میـزان اسـتفاده از اینترنـت همـراه بـا مبلغـی کـه پرداخت 
می کنیـد برابـری می کنـد؟ راه درآمدزایـی اپراتور هـای تلفن هـای همراه در کشـور های 
مختلـف ارائـه خدمـات متنـوع در بسـتر اینترنـت و کاهش تعرفه هـا جهت جـذب تعداد 
بیشـتر مشـترک اسـت، امـا در ایـران رونـدی متفـاوت را اپراتور هـا پیـش می گیرنـد، 
قیمـت بسـته های اینترنـت چنـدان به صرفه نیسـت و همچنیـن میزان حجم ارائه شـده 
جوابگـوی تقاضـای مشـترک نیسـت، برخـی از اپراتور هـا حتی خـود را ملزم بـه رعایت 
اولیـن اصـول ارائـه خدمـات بهینـه در فضـای مجـازی نمی دانند. بـرای نمونـه طراحی 
یـک نرم افـزار ارزیابـی میزان اسـتفاده از حجـم اینترنت سـاده ترین روش اطالع رسـانی 
بـه مشـترکین اسـت که برخـی از اپراتور ها هنوز تـا مدت ها ارائـه نکرده بودند و اسـتفاده 
از روش هـای سـنتی مشـابه ماننـد بـه کارگیـری کد هـای USSD را ترجیـح می دهنـد. 
مـردم همیشـه از طـرق مختلـف از کـم فروشـی و گران فروشـی اینترنـت همراه توسـط 
اپراتور هـا گـزارش می دهنـد و اعـالم می کننـد کـه در مدتـی کوتـاه اینترنت شـان تمام 
می شـود و میـزان اسـتفاده از اینترنـت همراه شـان بـا توجـه بـه جزئیاتی که در قسـمت 
تنظیمـات تلفـن همـراه نشـان می دهـد با هـم مطابقـت نـدارد. به عنـوان مثـال برخی 
از مشـترکان گـزارش می دهنـد که در قسـمت تنظیمـات تلفن همـراه میزان اسـتفاده از 
داده را کمتـر از 2 گیـگ بـرای 15 روز گذشـته نشـان می دهـد امـا در همین بـازه زمانی 
دو بسـته اینترنـت همـراه بـا حجـم دوگیـگ روزانه یعنـی در مجمـوع 4 گیـگ اینترنت 
تمـام شـده اسـت. در این موارد اسـت که مشـترک بـه این موضـوع فکر می کنـد که آیا 
میـزان اسـتفاده از اینترنـت همـراه بـا مبلغی کـه پرداخـت می کنـد برابری می کنـد؟ آیا 
میـزان اسـتفاده از اینترنـت همـراه با مبلغی کـه پرداخت می کنیـد برابری می کنـد؟ تا به 
امـروز اعتراضـات گسـترده ای در ایـن رابطـه از جانـب مردم صـورت گرفته اسـت که با 
ایـن که بسـیاری از افـراد از اینترنت ثابـت هم اسـتفاده می کنند و از اینترنـت همراه تنها 
بـرای مواقعـی کـه خـارج از منزل هسـتند، اسـتفاده می کننـد اما بـاز هم به هیـچ عنوان 
میـزان پولـی کـه پرداخـت می کنند بـا حجمی کـه اسـتفاده می کننـد، جـور در نمی آید. 
بسـیاری از مشـترکان اعتراض دارند که چرا زمانی که بسـته آن  ها تمام می شـود، بسـته 
اینترنتـی بعـدی بـه صورت خـودکار برای آن  هـا فعال می گردد و بیشـتر کاربـران معتقد 
هسـتند کـه بی انصافـی اسـت که پـول بپردازنـد اما اسـتفاده ای نکننـد و بـا فاصله  های 
کوتـاه مـدت بـه آن  هـا اعالم شـود کـه حجم شـان بـه پایان رسـیده اسـت. عـده ای از 
مشـترکان می گوینـد زمانی که بسـته ای را فعـال می کنند همچنـان اینترنـت آزاد برای 
آن  ها محاسـبه می شـود. بـدون تردیـد این کم فروشـی  ها باعـث ایجـاد بی اعتمادی کم 
سـابقه ای در مشـترکین شـده اسـت، ولی متأسـفانه با وجود کمبـود تعـداد اپراتور ها آنها 
راه چندانـی بـرای تغییـر و کـوچ ندارند و این سـوال پیش می آیـد چرا نهاد هـای مربوطه 
ایـن رفتـار اپراتور هـا را رصـد نمی کنند و در پـی برخورد با آن هـا نیسـتند. در حال حاضر 
هـر اپراتـوری بـا توجـه بـه ایـن کـه می دانـد بسـیاری از مـردم وابسـتگی شـدیدی به 
اینترنـت دارنـد و ناچـار به اسـتفاده از این سـرویس  ها هسـتند، به همین صـورت به ارائه 
سـرویس  های خـود ادامـه می دهـد. از طرفـی بـا توجـه بـه این کـه هزینه این بسـته  ها 
بـه صورت تدریجی پرداخت می شـود، ممکن اسـت بسـیاری از مردم ذهنشـان را درگیر 
ایـن ماجـرا نکننـد اما بـه هر حـال نمی تـوان از کنار ایـن موضوع به سـادگی عبـور کرد 
و بایـد فکـری اساسـی بـه حـال اپراتور هـا و هزینه  هایـی که دریافـت می کننـد و میزان 

حجـم اینترنتی کـه می دهند، بشـود.

تلفن  اینترنتی  نسل های  خدمات  توسعه  انحصار  رفع 
کاهش  پرسرعت،  اینترنت  کاربران  گسترش  همراه، 
توسعه  کیفیت،  افزایش  عین  در  ارتباطی  هزینه های 
اطالعات  ملی  شبکه  روستایی،  الکترونیکی  خدمات 
هزار   100 از  بیش  تولید  و  الکترونیک  دولت  خدمات  و 
ارتباطات  وزارت  اقدامات  از  بخشی  موبایلی،  نرم افزار 
اطالعات،  به  آزاد  است.دسترسی  اطالعات  فناوری  و 
فضای  ایجاد  روستا،  و  شهر  دیجیتالی  شکاف  کاهش 
شبکه  مردم،  به  اپراتور  آزاد  انتخاب  حق  و  سالم  رقابتی 
توسعه  الکترونیک،  دولت  خدمات  و  اطالعات  ملی 
کاربردی فناوری های فضایی و همچنین توسعه فضای 
کسب وکار و ایجاد اشتغال از جمله رویکرد های وزارت 
اعالم  یازدهم  دولت  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

شده است.

دسترسی آزاد به اطالعات
و  عمومی  مطالبه  یک  اطالعات  به  آزاد  دسترسی 
وجود  همچنین  می شود،  محسوب  شهروندی  حقوق 
گفتمان  ایجاد  مجازی،  فضای  و  اجتماعی  شبکه های 
ایجاد  را  دولت ها  همچنین  و  یکدیگر  با  شهروندان  بین 
کرده و فضایی است که در آن مردم امکان اعتراض و نقد 
دولت را دارند. در حال حاضر مردم جامعه برای بسیاری 
از کار های روزمره خود از جمله مسیر حرکت و بررسی 
بسیاری  و  دیگران  با  ارتباط  ایجاد  هواشناسی،  ترافیک، 
متعدد  اپلیکیشن های  مجازی،  فضای  از  دیگر  کار های 
و شبکه های ارتباطی استفاده می کنند. در صورتی که تا 
زیرساختی  شبکه های  در  نقایصی  دلیل  به  این  از  پیش 
و  ارتباطات  وزارت  نداشت.  وجود  امکان  این  کشور 
سه  مناسب  فضای  فراهم کردن  برای  اطاعات  فناوری 
همراه،  تلفن  چهارم  و  سوم  نسل  خدمات  ارائه  سیاست 
توسعه زیرساخت های ارتباطی و کاهش هزینه ارتباطات 
ابتدای  در  که  حالی  در  است.  کرده  اتخاذ  را  مردم  برای 
دولت خدمات نسل سوم تلفن همراه دارای انحصار بود و 
این انحصار به ارائه خدمات برای همه شهروندان لطمه 
می زد، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با حذف این 
همه  برای  اینترنتی  نسل های  خدمات  ارائه  و  انحصار 
اپراتور ها فضای رقابتی ایجاد کرد. در حال حاضر امکان 
استفاده از اینترنت پرسرعت از طریق موبایل برای پنل 
اینترنت  شهر   1500 از  بیش  در  و  دارد  وجود  اپراتور ها 
نسل سه و 300 شهر اینترنت نسل چهار ارائه می شود. 
سیاست های  دیگر  از  ارتباطی  زیرساخت های  توسعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بود و تعداد کاربران 
اینترنت از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با افزایش بیش 
از 10 درصد از 3,5 میلیون نفر به حدود 37 میلیون نفر 
رسیده است و این موضوع با اجرای پروژه های متعدد و 
همچنین تکیه بر توان داخلی و بومی سازی فناوری رخ 
هزینه  کاهش  ارتباطات،  وزارت  بر اعالم  بنا  است.  داده 

بوده  همراه  کیفیت  افزایش  با  نیز  مردم  برای  ارتباطات 
سال  در  دو  نسل  اینترنت  بسته  یک  که  حالی  در  است. 
1392، 10 هزار تومان بود، در حال حاضر همان بسته با 
کیفیت و پهنای باند نسل سه یا چهار یعنی سرعت بیش 

از 10 برابر با همین قیمت ارائه می شود.

کاهش شکاف دیجیتالی شهر و روستا
اعالم  همچنین  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
شکاف  کاهش  راستای  در  یازدهم  دولت  در  که  کرده 
دیجیتالی شهر و روستا به اجرای طرح توسعه روستایی 
اقدام کرده و طی سه سال اخیر بیش از 25 هزار روستای 
طبق  و  شده اند  تجهیز  پرسرعت  اینترنت  به  کشور 
وعده های داده شده تا پایان دولت نیز تمام روستا های 
باالی 15 خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل خواهند 

شد.

حق انتخاب آزاد اپراتور به مردم
ترابردپذیری  ملی،  رومینگ  مانند  طرح هایی  اجرای 
کاهش  و  ثابت  تلفن  هم کد سازی  همراه،  تلفن  شماره 
بین  رقابتی  فضای  ایجاد  راستای  در  اینترنت  تعرفه 
انجام  مردم  به  بهتر  خدمات  ارائه  نتیجه  در  و  اپراتور ها 
شده است و در حال حاضر امروز مردم با رفع انحصاری 
را  خود  اپراتور  می توانند  داشت،  وجود  این  از  پیش  که 
براساس کیفیت و ارائه خدمات انتخاب کنند و اجباری 

برای استفاده از یک اپراتور خاص ندارند.

شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیک
در حالی که مطالبه شبکه ملی اطالعات از حدود 10 سال 
پیش آغاز شده بود، اقدام خاصی برای عملی کردن آن انجام 
نشده بود اما طی سه سال اخیر با ایجاد زیرساخت هایی 
اینترنت  ارتباطات  جهانی  مرکز  چهار  راه اندازی  مانند 
داده  مرکز  ترافیک، 19  تبادل  مرکز  هفت  کشور،  داخل 
استانی، افزایش هفت برابری ظرفیت پهنای باند از 624 
فاز  بر ثانیه  گیگابیت  از 4000  بیش  به  بر ثانیه  گیگابیت 
اول این شبکه اجرایی شد. در حال حاضر سهم مصرفی 
محتوای داخلی توسط کاربران از 10 درصد به 40 درصد 
رسیده است. شبکه ملی اطالعات درحقیقت زیرساخت 
خدمات دولت الکترونیک به مردم خواهد بود و در حال 
جنوبی  کره  و  چین  انگلیس،  آمریکا،  کشور های  حاضر 
سال 2013  در  همچنین  هستند  ملی  شبکه های  دارای 
تنها 23 روز صلح سایبری وجود داشته است که اهمیت 
با  کشور  زیرساختی  شبکه های  حفظ  و  سایبری  فضای 
ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک را آشکار می کند.

توسعه کاربردی فناوری های فضایی
بنابر اعالم، امروزه کشور در حوزه دانش فضایی از محل 
تحقیقاتی عبور کرده و در حال ورود به مرحله پرتاب و استفاده 
پژوهشگران  و  نخبگان  هستیم.  عملیاتی  محتوا های  از 
جوان سازمان و پژوهشگاه فضایی با کمک دانشگاه های 
کشور توانستند ماهواره های سنجشی از دور که به صورت 
کنند. طراحی  را  باشد  استفاده  قابل  کاربردی  و  عملیاتی 

اقدامات وزارت ارتباطات در یک نگاه
رفع انحصار توسعه خدمات نسل  های اینترنتی تلفن همراه


