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کمیته  بررسی های  نتیجه  اعالم  از  ارتباطات  وزیر 
یک  تا  اینترنتی  بسته های  از  شکایت  به  رسیدگی 
ماهواره های  پرتاب  و  طراحی  همچنین  و  آینده  ماه 
ناهید  و  سیمرغ  سفیر،  جمله  از  پرتابگر  و  سنجشی 
وضعیت  بررسی  برای  کمیته ای  تشکیل  داد.  خبر   ۲
حجم اینترنت اپراتورها، طراحی و پرتاب ماهواره های 
پرتابگر  فنی  دانش  به  دستیابی  جمله  از  سنجشی 
»سیمرغ«،  نام  با  پیشرفته  پرتابگر  و  »سفیر« 
و  طراحی  پرتاب،  برای  دوستی  ماهواره  آماده سازی 
با  قاطعانه  برخورد  وعده  و   ۲ ناهید  ماهواره  ساخت 
تخلف در خدمات محتوایی برخی از مهم ترین اتفاقات 
مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در هفته 
گذشته است. طی مدتی که از روی کار آمدن نسل 
سوم و چهارم ارتباطی می گذرد تعداد کاربران اینترنت 
موبایل گسترش قابل توجهی پیدا کرده و ضریب نفوذ 
شده  قبل  از  بیشتر  مراتب  به  شیوه  این  از  دسترسی 
بارها  همراه  تلفن  مشترکان  مدت  این  طی  و  است 
حجم  هنگام  زود  اتمام  خصوص  در  را  گالیه هایی 
بودند. در حالی  اینترنتی خود مطرح کرده   بسته های 
که پیش از این مسئوالن وزارت ارتباطات و شخص 
این زمینه دفاع  اپراتورها در  از عملکرد  وزیر همواره 
سازمان  سوی  از  که  کردند  اعالم  اینگونه  و  کرده 
تنظیم مقررات این مسئله قابل بررسی است، محمود 
واعظی در تازه ترین اظهارنظر در این خصوص مطلبی 
را بر روی شبکه های اجتماعی خود قرار داده و عنوان 
کرد با توجه به اعتراض کاربران در خصوص وضعیت 
کمیته  محاسبه،  نحوه  و  اپراتورها  اینترنت  حجم 
ویژه ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.

 با گذشت چند روز از انتشار خبر تشکیل این کمیته، 
کمیته  این  فعالیت های  وضعیت  آخرین  پیگیری  در 
وزیر ارتباطات بیان کرد: اولین گزارشی که این کمیته 
از رصد آنالین استفاده کاربران اینترنت داشته نشان 
می دهد اتفاق ویژه ای در این خصوص روی نداده و 
این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام 
می شود. در نهایت به گفته واعظی نتیجه بررسی های 
تا  اینترنتی  بسته های  از  شکایت  به  رسیدگی  کمیته 

یک ماه آینده اعالم می شود.
 

طراحی	و	پرتاب	ماهواره	های	سنجشی	
 

در  هفته  این  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
هوافضای  انجمن  بین المللی  کنفرانس  شانزدهمین 
طراحی  به  موفق  ایجادشده  امکانات  با  گفت:  ایران 
و پرتاب ماهواره های سنجشی شدیم. ضمن آنکه به 
پرتابگر  و  یافتیم  دست  »سفیر«  پرتابگر  فنی  دانش 
محققان  جدید  گام  نیز  »سیمرغ«  نام  با  پیشرفته 
وزارت  برنامه های  راستای  در  همچنین  است.  کشور 

از  فضایی،  پروژه های  از  حمایت  برای  ارتباطات 
پایان نامه دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی 
ارشد حمایت می شود، عالوه بر آن پروژه های فضایی 
با  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  همه  مشارکت  با 

هماهنگی سازمان فضایی اجرایی خواهد شد. 
واعظی در حاشیه این کنفرانس نیز با تاکید بر اینکه 
ایران جزو ۱۰ کشور دنیا است که در حوزه هوافضا 
فعالیت کرده است، از پرتاب ماهواره سنجشی بومی 
 ۸ ظرف  گفت:  و  داد  خبر  آینده  سال  پنج  تا  ایران 
به  ایران  مخابراتی  بومی  ماهواره  آینده  سال  تا۱۰  

فضا پرتاب می شود. 
محققان  دستاورد  آخرین  را  »دوستی«  ماهواره  وی 
کشور دانست و تاکید کرد: این ماهواره آماده پرتاب 
است. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر طراحی 
را در دستور  و ساخت ماهواره مخابراتی »ناهید ۲« 
و  طراحی  سری  اولین  این  شد:  یادآور  داریم،  کار 

ساخت ماهواره های مخابراتی در کشور است.
 

حمایت	از	کسب	و	کارهای	نوین	
 

کسب  چالش های  بررسی  جلسه  در  واعظی  محمود 
گذاری  دوران  بتوانیم  باید  گفت:  نوین   کارهای  و 
مطمئن  سنتی  کارهای  و  کسب  تا  کنیم  تعریف  را 
شوند که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین 
شناسایی  برای  کنند.  پیدا  دولت  حمایت  از  اطمینان 
آنها  راه حل های  کردن  پیدا  و  مشکالت  بیشتر 

و  کسب  صاحبان  با  بیشتری  جلسات  که  است  نیاز 
کارهای الکترونیکی برگزار شود و ممکن است برخی 
از موضوعات از طریق کمیسیون تنظیم مقررات رفع 
مجلس  قانونی  مصوبه  به  نیاز  دیگر  بعضی  و  شود 

داشته باشد. 
عالی  شورای  دبیر  فیروزآبادی،  ابوالحسن  همچنین 
فضای مجازی در این جلسه بر ضرورت ایجاد برنامه 
جامع در سطح سیاست گذاری و رگوالتوری در اقتصاد 
نظام  شکل گیری  با  گفت:  و  کرد  تاکید  دیجیتالی 
رگوالتوری دیجیتال تعارض قوا و نیز نیروها و کسب 
وکارها در این فضا از بین می رود. باید فضا به گونه ای 
ساماندهی شود که نه تنها یک اتحادیه کسب و کار 
دیجیتال راه اندازی شود بلکه هر حوزه دارای اتحادیه 
مستقل مربوط به کسب و کارهای متنوع در فضای 

مجازی باشد. 
سرویس های  انواع  شامل  محتوا  بر  مبتنی  خدمات 
ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور هستند 
متعدد  موارد  در  مشترکان،  قبض  در  آنها  مبلغ  که 
داشته  دنبال  به  را  مشترکان  سوی  از  گالیه هایی 
چهارشنبه  روز  ارتباطات  وزیر  رابطه  این  در  است. 
کرد:  اعالم  خود  به  منتسب  اجتماعی  شبکه های  در 
همراه  تلفن  مشترکان  از  تعدادی  تماس های  »در 
اول، اعتراضاتی در خصوص محاسبه مبلغی به عنوان 
تنظیم  سازمان  به  که  شده  مطرح  محتوایی  خدمات 
مقررات اعالم کردم موضوع را بررسی و در صورت 
تخلف قاطعانه برخورد و مبالغ به مردم بازگردانده شود.«

باید بتوانیم دوران گذاری را تعریف کنیم تا کسب و کارهای سنتی مطمئن شوند 
که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین اطمینان از حمایت دولت پیدا کنند

مخالفت با تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت 

 سعید    طباطبایی

چند وقتی اســت که صحبت از تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده است 
و از گوشــه و کنار شنیده می شــود که در صورت تفکیک این شرکت، اتفاقات مثبتی 
پیش رو خواهد بود. با وجود این که این بحث ماه هاســت که مطرح شــده است، اما 
هیچ گاه نظر واضح و دقیقی در این رابطه داده نشــده بود تا این که هفته گذشته به 
روشــنی اعالم شد که مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با این مورد مخالفت قطعی 
داشــته اند. دلیل این مخالفت هم این بوده اســت که این تصمیم گیری در نهایت با 
سیاســت های کلی نظام، مغایرت خواهد داشت. خوشبختانه در این رابطه توضیحات 
کامل و مفصلی داده شــده است به گونه ای که هیچ ابهامی باقی نماند. در ادامه این 
گزارش را به تفصیل خواهیم آورد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با 
بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 
شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند. متن نظرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با سیاست های 
کلی نظام به نظرات شــورای نگهبان پیوست شــده و به مجلس ارسال شده است. 
در این بررســی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شــورای نگهبان تفکیک شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند. در 
این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعالم شده است.
 مصوبه: ۱- تغییر نام شــرکت ارتباطات زیرساخت به »شرکت ملی ارتباطات ایران« 
و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: »شرکت انتقال )ترانزیت( ارتباطات بین الملل« با 
مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، »شــرکت فنی و مهندسی 
شــبکه های مخابراتی« با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی 
و صدور خدمات فنی و مهندســی و »شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی « با مأموریت 
توســعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات 
موجود و تفکیک مأموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه 
شــرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و نیز 
به شــرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به 
منظور شــتاب بخشی به توسعه زیرســاخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و 
بین المللی صدور خدمات فنی و مهندســی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه 
گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با 

رعایت منافع ملی اقدام کند.
 سیاســت کلی مورد استاندارد: بند ۱۰ سیاســت های کلی نظام اداری: چابک سازی، 
متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
 توضیح مغایرت: در اجرای سیاســت های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت 
با هدف ســازماندهی آن بخش از شــرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد 

شده است.
در جزء ۱ بند الف ماده ۸3 که خواســتار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این 
شــبهه را به وجود می آورد که ایجاد شــرکت جدید با توجه به اینکه در الیحه دولت 
نیز پیش بینی نگردیده بود با بند ۱۰ سیاســت های کلی نظام اداری مغایرت دارد به 
نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرســاخت امکان انجام کلیه فعالیت های جدید را در 

چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.
 مصوبات مجمع جلسه مورخ ۱6 و ۱7 بهمن 95: مغایرت با سیاست های کلی به تصویب رسید.
 مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به )3۰ تری بایت( مندرج در بند الف ماده 

۸3 تأمین شود.

یادداشت

تا ماه آینده به شکایت های موجود از بسته های اینترتنی رسیدگی خواهد شد

رسیدگی به شکایت از بسته های اینترنتی


