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مشکالت اساسی ما در حوزه آی تی

از  بیش  دیجیتال  قاچاق  می کنیم،  تصور  ما  همه  که  چیزی  آن  بر خالف  متاسفانه 
گونه  این  می زند.  آسیب  داخلی  تولیدکننده  به  باشد  سازنده  شرکت  ضرر  به  آن که 
باید  خارجی  رایانه ای  بازی های  و  نرم افزار  از  عوارض  اخذ  قانون  که  می رسد  نظر  به 
سخت افزار  در  آن که  از  پیش  استارت آپی  و  دانش بنیان  شرکت های  شود.  تصویب 
می شود،  ثروت  خلق  باعث  که  فکرافزایی  و  نرم افزاری  منابع  برروی  باشند  متمرکز 
ایران  که:  است  معتقد  کشورمان  آی تی  حوزه  کارشناسان  از  یکی  هستند.  متمرکز 
حوزه  این  در  آکادمیک  تحصیالت  دارای  که  پرانگیزه  و  جوان  نیرو های  به  توجه  با 
نیروی  که  صورتی  در  گیرد،  کار  به  را  پتانسیل  این  خوبی  به  است  نتوانسته  هستند، 
جوان می تواند در پیشبرد اقتصاد سهم زیادی داشته باشد، به همین خاطر نیاز مند به 
کارگیری این نیرو ها در بخش خصوصی هستیم که مستلزم حمایت جدی و تصحیح 
قوانین در راستای راحتی امور است. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اشاره به نقش دولت در این زمینه، خاطر نشان کرد: دولت با سیاست های حمایتی 
می تواند شتاب بیشتری ایجاد کند اما عالوه بر آن به طور جدی نیاز مند سرمایه گذاری 
نقاط  و  گلوگاه ها  شناسایی  مشکالت  این  حل  برای  هم  قدم  اولین  هستیم.  خارجی 
و  است  حاکمیت  نظام  ساختار  در  بوروکراسی  مشکالت،  این  از  یکی  است.  اصلی 
به  تنها  قاچاق  است  معتقد  که  او  است.  حوزه  این  در  چابک  برخورد  نیاز مند  دولت 
مشکالت  از  یکی  دیجیتال  قاچاق  دهد.  می  ادامه  و  نمی افتد  اتفاق  فیزیکی  صورت 
رایانه ای  بازی های  و  نرم افزار ها  قاچاق  نوع  این  در  است.  کشور  در   IT حوزه  اساسی 
آن که  بدون  حتی  و  کنند  پرداخت  کشور  به  ورود  برای  قانونی  عوارض  این که  بدون 
عوارضی برایشان تعریف شده باشد، بازار را در اختیار می گیرند و زمینه را برای رقابت 
تولیدکنندگان داخلی تنگ می کنند. قاچاق دیجیتال باعث می شود تولیدکننده داخلی 
مجبور به رقابت با بازی هایی باشد که برای ساخت آن ها چند صد میلیون دالر هزینه 
شده است، اما در بازار داخل کشور با حداقل قیمت و حدود چند هزار تومان به فروش 
می رسد. حال این سوال پیش می آید که با توجه به ظرفیت باالی کشور در این زمینه 
چرا همچنان آمار بیکاری در میان فارغ التحصیالن رشته IT باالست، جواب این سوال 
مواجهند  شرایطی  با  داخلی  تولیدکنندگان  می شود.  خالصه  کپی رایت  کلمه  یک  در 
اندازه  به  کشور  در  کپی رایت  قانون  فقدان  خاطر  به  دالری  میلیون  چند  محصول  که 
زمینه  این  در  مثال  ساده ترین  که  می رسد  فروش  به  خام  دی  وی  دی  یک  قیمت 
و  بازار  به  باشد  سازنده  کشور  ضرر  به  آن که  از  بیش  دیجیتال  قاچاق  است.  ویندوز 
تولیدکننده داخلی آسیب می رساند. با وجود تالش زیاد بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
هنوز نمایندگان مجلس به این نتیجه نرسیده اند که قانونی برای اخذ عوارض از ورود 
از  بیش  رایانه ای  بازی های  کنند.  تصویب  کشور  به  رایانه ای  بازی های  و  نرم افزار 
آن که بازی باشند می توانند اقتصاد یک کشور را در دست گیرند و تراکنش های مالی 
بسیار عظیم و فراتر از سینما در این حوزه وجود دارد. متاسفانه قوانین دست وپاگیری 
در این زمینه وجود دارند که نیاز به تصحیح دارند. فعالیت های دانش بنیان از مالیات 
معافند اما این شرکت ها به دلیل این که هنوز از ریزه کاری اظهارنامه نویسی بی اطالع 
هستند و همچنین این مسئله که مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی و به صورت 
داده  اخذ  به  رای  یکی  مشابه  پرونده های  در  است  ممکن  می شود،  دریافت  سلیقه ای 
شود و دیگری معاف باشد. در صورتی که اداره امور مالیاتی و ممیز های مالیاتی باید در 
مورد ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان توجیه شوند. در صورتی که مواردی 
این چنینی اصالح شوند می توان امید داشت که اوضاع جوانان فعال در حوزه آی تی 

در کشورمان کمی بهبود پیدا کند.

کاهش 60 درصدی تعرفه اینترنت ثابت از سال 1392 تا 
کنون، کاهش تعرفه اینترنت موبایل و همچنین در نظر 
گرفتن نصف تعرفه داخل در مقایسه با تعرفه بین الملل از 
جمله اقدامات انجام شده برای کاهش تعرفه های مربوط 
به اینترنت بوده است. کاهش قیمت اینترنت از مطالباتی 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کاربران  طرف  از  که  است 
اقداماتی نیز از طرف سازمان های متبوعه وزارت ارتباطات 
برای کاهش قیمت انجام شده که نتیجه هایی را نیز در پی 
داشته است. این کاهش تعرفه پس از مدت ها، از اول مرداد 
سال 95 به صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفت 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  کمیسیون  مصوبه  طبق  و 
به  ملزم  اینترنت  خدمات  ارائه کنندگان  تمام  رادیویی، 
اعمال تعرفه های جدید هستند. البته تالش برای کاهش 
قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان 
عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن باند در برخی کشور ها 
به سمت رایگان شدن می رود و هزینه دسترسی به پهنای 
باند اینترنت در اکثر کشور ها در حال کاهش است. درآمد 
اپراتور ها هم در دنیا به سمتی می رود که براساس ارائه  
خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، در حالی 
که پهنای باندی که در ایران در اختیار توزیع کنندگان قرار 

می گیرد قیمتی گزاف و غیرمنطقی دارد.
شـرکت  عامـل  مدیـر   - جهرمـی  محمدجـواد 
بـا  اسـت:  گفتـه  این بـاره  در   - زیرسـاخت  ارتباطـات 
راه انـدازی مرکـز تبـادل داده شـبکه ملـی اطالعـات، 
یکـی از موضوعات اصلـی که موجب تمایز این شـبکه 
بـا شـبکه بین المللـی اینترنـت می شـود، بحـث تعرفه 
دسترسـی خواهـد بـود. ایـن تفـاوت قیمت نیـز جهت 
ملموس تـر شـدن فعالیت هـای شـبکه ملـی اطالعات 
اسـت. همچنیـن شـرکت های مختلفـی که نسـبت به 
عقـد تفاهم نامـه اقـدام کرده انـد تعرفـه خـود را بـرای 
محتـوای داخلـی تا حـدود 50 درصـد کاهـش داده اند.
به گفته ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای 
مجازی - در خرداد 95، هزینه دسترسی به محتوای داخلی 
تا حدود یک دوم کاهش یافته است  او همچنین از رسیدن 
به کاهش چهار برابری هزینه دسترسی به محتوای داخلی 
اینترنت تا پایان سال گذشته خبر داد و اظهار کرده بود: 
کیفیت  و  سرعت  اطالعات،  ملی  شبکه  به  دسترسی  با 

دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت.
علی اصغر عمیدیان - رئیس سازمان تنظیم مقررات 
هر  از  تعرفه استفاده  کاهش  از  نیز  رادیویی-  ارتباطات  و 
کیلوبایت داده تلفن همراه برای سیم کارت های دائمی از 
0,5 به 0,4 ریال خبر داده و درباره هزینه های دسترسی به 
اینترنت ADSL نیز گفت که با مصرف بیش از 2 گیگابایت 
به صورت ماهانه، حداقل 16 درصد کاهش تعرفه خواهیم 
داشت که این کاهش در بعضی موارد به 30 درصد هم 
می رسد. البته به نظر می رسد در حال حاضر سقف تعرفه 
مجاز اپراتور ها در زمینه دیتای همراه در سیم کارت های 

اعتباری از 0,75 ریال به 0,6 ریال برسد.
می گوید:  اینترنت  قیمت  درباره  جهرمی  دیگر  سوی  از 
اقتصادی  بر مدل  بنا  تعرفه ای  مدل  قیمت  خصوص  در 
شبکه ملی اطالعات اصالح شده، به گونه ای که قیمت 
اطالعات  ملی  شبکه  از  استفاده  و  داخلی  سرویس های 
یک سوم سرویس اینترنت بین الملل محاسبه شود. دبیر 
شورای عالی فضای مجازی نیز معتقد است با دسترسی 
به  دسترسی  کیفیت  و  سرعت  اطالعات،  ملی  شبکه  به 
اینترنت افزایش خواهد یافت و استفاده از این شبکه تعرفه 
ارزان تری را برای محتوای داخلی به همراه خواهد داشت.
وزیر ارتباطات همچنین در جلسه ای که در مجلس حضور 
یافته بود، با اشاره به کاهش بین 18 تا 30 درصد هزینه 
تازگی  به  ارتباطات  وزارت  بود:  کرده  اظهار  اینترنت، 
تصمیم گرفته است هزینه اینترنت بسته به حجم پهنای 
باند کاهش یابد و طبیعتا افرادی که از پهنای باند داخلی 

استفاده کنند هزینه کمتری می پردازند.
سازمان  معاون   - شاهکوه  عباسی  صادق 
به  اشاره  با  نیز  رادیویی-  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
 ،237 مصوبه  در  صورت گرفته  جدید  تعرفه گذاری های 
بیان کرده بود: با تصویب این قانون مصرف داخلی کاربر 
به طور جداگانه محاسبه می شود تا مشترک بداند به چه 
شکل از اینترنت استفاده می کند. در تمام دنیا نیز سهمی 
گرفته  نظر  در  اینترنتی  فعالیت های  کف  حجم  برای 
داخلی  سرویس های  خصوص  در  رقم  این  که  می شود 
حدود دو برابر است و به دنبال اجرایی شدن این مصوبه 

حدود 20 درصد در اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش 
تعرفه ایجاد می شود.

بنابراین مطابق با مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات 
پرسرعت  اینترنت  سرویس  تعرفه  رادیویی،  ارتباطات  و 
-معاون  کاظمی  کامران  و  یافته  کاهش  غیرحجمی 
تجاری شرکت مخابرات استان تهران- نیز با بیان این که 
اینترنت  سرویس  هزینه  کاهش  راستای  در  مصوبه  این 
شده  اعالم  نامحدود  جایگزین  و  غیرحجمی  پرسرعت 
اول  از  غیرحجمی  سرویس  قرارداد  تغییر  گفت:  است، 

مرداد ماه سال 1395 اجرا شده است.
بدین ترتیب این تغییر تعرفه در قالب جدولی از ترافیک 17 
گیگابایت با سرعت یک مگابیت به مبلغ 25 هزار تومان تا 
ترافیک 50 گیگابایت با سرعت 8 مگابیت و به مبلغ 100 
هزار تومان مطرح شد و همچنین مشترکین می توانند هر 
گیگابایت ترافیک اضافه را با پرداخت مبلغ 15 هزار ریال 

خریداری کنند.
کاهش قیمت وعده داده شده به نوعی در کاهش پرداختی 
باند  پهنای  افزایش  بلکه  نمی کند  پیدا  نمود  کاربران 
نسبت  تغییر  و  گذشته  در  مبلغ  همان  ازای  به  دریافتی 
به  این  که  است  پرداخت شده  مبلغ  ازای  به  باند  پهنای 
شاه میرزایی  علیرضا  می زند.  رقم  را  کاهش  اصطالح 
-معاون پژوهشکده مطالعات فضای مجازی- نیز با تاکید 

بر دوقیمته شدن اینترنت از اول مرداد اعالم کرده بود که 
با جدا شدن مرکز تبادل ترافیک خارجی، اینترنت داخل 

نسبت به اینترنت خارج تفاوت قیمت دارد.

با تصویب این قانون مصرف داخلی کاربر به طور جداگانه محاسبه می شود 
تا مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می کند

 تعرفه اینترنت 60 درصد
 کاهش داشته است


