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نفوذ 93 درصدی موبایل در کشور

تازه تریـن گـزارش اتحادیـه جهانی مخابـرات (ITU ) از صعود یک پلـه ای رتبه بندی ایران 
در شـاخص توسـعه فنـاوری اطالعات و ارتباطات در میان سـایر کشـور ها، حکایـت دارد. 
اتحادیـه جهانـی مخابـرات در جدیدتریـن گـزارش خـود، فهرسـت رتبه بنـدی کشـور ها 
را براسـاس شـاخص توسـعه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در سـال 2016 اعـالم کرد. 
برمبنـای ایـن گزارش، کشـورمان با جمعیـت 79 میلیـون و 476 هزار و 308 نفـر و تراکم 
جمعیـت 48,58 نفـر در هکتـار و نیـز درآمـد ناخالـص ملـی سـرانه 6550 دالر در منطقه 
آسـیا - اقیانوسـیه بـه عنـوان کشـور در حـال توسـعه اعالم شـده و رتبـه جهانی ایـران از 
نظـر شـاخص توسـعه فنـاوری اطالعـات 89 اسـت. طبـق بررسـی های صـورت گرفته، 
ایـران از نظر شـاخص توسـعه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات بـا یک پله صعـود از جایگاه 
90 جـدول در سـال 2015 بـه جایـگاه 89 در سـال 2016 تغییـر رتبـه داده اسـت. در این 
رده بنـدی ضریـب نفـوذ تلفن ثابت در ایـران به ازای هـر 100 نفـر 38,27 درصد و ضریب 
نفـوذ اینترنـت 44,08 درصـد اعـالم شـده اسـت. درهمیـن حـال ضریـب نفـوذ خدمات 
باندپهـن ثابـت (اینترنـت ثابـت) 10,86 درصـد و ضریـب نفـوذ موبایـل در ایـران 93,38 
درصـد اسـت. برمبنـای ایـن گـزارش، میـزان ظرفیـت پهنـای بانـد اینترنـت بین الملـل 
بـه ازای هـر کاربـر در ایـران 8502,16 بیـت بر ثانیـه اعـالم شـده و 53,40 درصـد خانوار 
ایرانـی دارای رایانـه هسـتند. همچنیـن 52,18 درصد خانـوار ایرانی به اینترنت دسترسـی 
دارنـد و میـزان مشـترکان موبایل باندپهن نیز بـه ازای هـر 100 نفـر 20,02 درصد اعالم 
شـده اسـت. تازه تریـن گـزارش وضعیـت ارتباطـات دیجیتالـی جهـان که توسـط سـایر 
موسسـات تحقیقاتـی جهـان از بررسـی 238 کشـور چندی پیش منتشـر شـد نیز نشـان 
می دهـد کـه بالـغ بر 5 میلیـارد نفـر از مردم جهـان از موبایـل اسـتفاده می کنند و بـا توجه 
بـه ضریـب نفـوذ 127 درصـدی ایـن فنـاوری در جهـان، بـه نظر می رسـد که هـر نفر به 
طـور متوسـط بیـش از یـک موبایـل دارد. در این بررسـی ها، تعـداد مشـترکان موبایل در 
خاورمیانـه 312 میلیـون برآورد شـده اسـت. درهمین حـال مطابق با آخریـن آمار هایی که 
از سـوی موسسـات تحقیقاتی همچون «وی آرسوشـل» و «هات سـوئیت» و با مشـارکت 
 Statista و GlobalWebIndex، GSMA Intelligence ،سـازمان هایی ماننـد آکامـای
منتشـر شـده اسـت 3,8 میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هسـتند که 147 میلیون نفر از 
ایـن تعـداد در خاورمیانـه هسـتند. این آمار که مربوط به ژانویه سـال 2017 اسـت از رشـد 
15 درصـدی شـمار مشـترکان اینترنـت در خاورمیانـه حکایـت دارد. به نحـوی که حدود 
60 درصـد جمعیـت خاورمیانـه کاربـر اینترنت و حـدود 93 میلیـون نفر کاربر شـبکه های 
اجتماعـی هسـتند و تعداد کاربـران شـبکه های اجتماعـی از طریق موبایل بـه 83 میلیون 
کاربـر در خاورمیانه رسـیده اسـت. گفته شـده اسـت که تعـداد کاربـران فعـال اینترنت در 
آسـیا و اقیانوسـیه برابـر بـا یـک میلیـارد و 514 میلیـون نفـر اسـت کـه از این میـان یک 
میلیـارد و 441 کاربر برای دسترسـی به رسـانه های اجتماعی از موبایل اسـتفاده می کنند. 
بررسـی ها نشـان می دهـد که از میـان 2,8 میلیـارد کاربر شـبکه های اجتماعـی در جهان 
2,6 میلیـارد نفـر کاربر شـبکه های اجتماعـی موبایلی هسـتند و 67 درصد از مـردم جهان 
کاربـر فعـال موبایـل بـوده و 80 درصـد از گوشـی هایی کـه در جهـان اسـتفاده می شـود 
گوشـی هوشـمند اسـت. به این معنـی که بیـش از نیمی از مردم جهان گوشـی هوشـمند 
دارنـد و همچنین دوسـوم جمعیـت جهان موبایل دارنـد. درعین حال نیمـی از ترافیک وب 
جهـان از طریـق موبایـل اسـت. درهمیـن حـال برآورد شـده اسـت کـه بیـش از نیمی از 
گوشـی های جهـان پهنـای بانـد دارند و به نوعی آنالین هسـتند. گفته شـده اسـت که در 
سـال 2016 جمعیـت کاربران اینترنت در مقایسـه با سـال قبـل از آن 10 درصد رشـد کرد 

و 354 میلیـون کاربـر اینترنـت بـه مجموع کاربـران جهان اضافه شـدند.

بدون تردید یکی از مهم ترین مسائل روز جهان که بیشتر 
جهان  در  امنیت  مقوله  می دهند،  اهمیت  آن  به  کشور ها 
دیجیتال است. یکی از مهم ترین بخش ها نیز برقرار بودن 
امنیت شبکه ها می باشد. در ظاهر در کشور ما در این رابطه 
مشکالتی وجود دارد. قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: رگوالتوری به اعتراض 
درباره  رایانه ای،  شبکه های  حوزه  خصوصی  شرکت های 
چرخه معیوب کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه مرکز 
تحقیقات و صنایع انفورماتیک پاسخ روشنی نمی دهد. حمید 
بابادی نیا گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان متشکل 
تجهیزات  خصوصی  شرکت های  بسیاری  نمایندگان  از 
شبکه های رایانه ای، بار ها از طریق سازمان اعتراض خود 
را نسبت به چرخه معیوب و زمان بر کنترل کیفیت و تایید 
انفورماتیک"  صنایع  و  تحقیقات  مرکز  آزمایشگاه"  نمونه 
اعالم کرده اند؛ اما متاسفانه رگوالتوری هیچ پاسخ روشنی 
در این رابطه اعالم نکرده است. عضو هیئت مدیره و قائم 
مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
رابطه  این  در  شبکه  حوزه  شرکت های  بر این که  تاکید  با 
ادامه  هستند،  درگیر  پیچیده ای  معضالت  و  مشکالت  با 
داد: شرکت های خصوصی این حوزه با وجود چالش های 
منظور  به  قانونی  مبادی  از  را  رایانه ای  تجهیزات  فراوان، 
انجام پروژه های زیرساختی و حیاتی کشور وارد می کنند اما 
به دلیل برداشت نادرست از قانون "وظیفه اعمال استاندارد ها 
و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات 
شبکه " مجبورند ماه ها منتظر تایید نمونه کاالی خود در 

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک باشند.
به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطالعات در مقام 
وارد کننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصوالت را 
با وجود مشکالت جدی تحریم، به دلیل منافع ملی کشور 
پذیرفته اند و با واسطه های زیاد خطر کرده واقدام به خرید 
و  خریداری  کاال ها  که  زمانی  اما  می کنند؛  تجهیزات  این 
وارد گمرکات کشور می شود، تازه مشکالت داخلی شروع 

می شود.
و  تجهیزات  فاقد  آزمایشگاه  این  براین که  تاکید  با  وی 
کنترل  و  نمونه  تایید  برای  الزم  زمانی  های  برنامه ریزی 
که  اینجاست  مشکل  نخستین  داد:  ادامه  است،  کیفیت 
فایروال  و  شبکه  سوییچ،  عنوان  تحت  که  شبکه  کاالی 
(از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کاال به 
آرمایشگاه استاندارد می رسد، براساس دستور صریح قانون 
یک  تنها  امنیت  حوزه  در  البته  ندارد؛  استاندارد  به  الزامی 
آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود 
مشکل بزرگی به شمار می آید و به نوعی مفهوم انحصار را 

می رساند.
بابادی نیا توضیح داد: در این آزمایشگاه که اتفاقا از امکانات 
کافی هم برخوردار نیست، باید تجهیزاتی را که پیشرفته ترین 
شرکت های جهان ساخته اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که 

به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به 
نظر می رسد.

زمینه  در  شبکه  شرکت های  مشکالت  درخصوص  وی 
تحمیل هزینه سنگین آزمایش ادامه داد: اشکال دیگر این 
تعرفه های  باید  اجباری  آزمایش های  این  برای  که  است 
تحت  کار  این  که  آنجایی  از  و  کنیم  پرداخت  را  سنگینی 
عنوان خدمات آزمایش انجام می گیرد، هیچ گونه کسورات 
بیمه ای از جانب آن آزمایشگاه ها پذیرفته نبوده و این هزینه 

نیز به سایر هزینه ها اضافه می شود.
اعمال  "وظیفه  قانون  از  برداشت  سوء  به  اشاره  با  وی 
تایید  و  کیفی  کنترل  نظام های  ضوابط  و  استاندارد ها 
نمونه تجهیزات شبکه " گفت: ما از شفافیت و قانون دفاع 
می کنیم؛ اما متاسفانه می بینیم که به جای شفافیت، در 
بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقه ای اعمال می شود 
که نمونه آن همین بند قانونی است؛ براساس الزام بند (ل 
) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات است وظیفه اعمال استاندارد ها و ضوابط 
و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه 
مخابراتی،  شبکه های  از  بهره برداری  و  توسعه  و  خدمات 
تنظیم  سازمان  به  کشور  در  اطالعات  فناوری  و  پستی 
مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای 
سلیقه ای این ماده قانونی باعث شده روز به روز بر چالش های 

واردات قانونی این کاال اضافه شود.
بابادی نیا در زمینه چالش های آزمایش کنترل کیفیت این 
تنظیم  سازمان  موردتایید  آزمایشگاه  سوی  از  تجهیزات 

مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سومین مشکل فرآیند 
یا  و  کاری  روز  که 45  آزمایش هاست  این  زمان بر  بسیار 
بیشتر به طول می انجامد و تازه پس از گذر این مدت زمان 
هم تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید 

منتظر ماند.
به گفته بابادی نیا، در کنار این مشکالت عدم پاسخگویی 
برخی آزمایشگاه ها و اجبار به تکرار این آزمایش های هزینه 
برو زمان بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرآیند 
فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار 

فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه 
داد: این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در 
صورتی که کاالیی را وارد می کنید، می توانید تا 6 ماه بعد 
بدون پرداخت هزینه، در یک فرصت زمان کوتاه دستگاه را 
ترخیص کنید، اما به دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت 
و شبکه، وارد کننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این 

روند های زمان بر و هزینه بر است.
این  برابر  در  ناظر  نهادهای  براین که  تاکید  با  نیا  بابادی 
و  امنیتی  نهاد های  داد:  ادامه  کرده اند،  سکوت  مشکالت 
ناظر در پاسخ اعتراض به ما می گویند که آنان این الزامات 
در  این که  مهم تر  همه  از  نکرده اند.  تعیین  را  فرسایشی 
آزمایشگاه های ایران فقط کاال ها از بعد عملیاتی تجهیزات، 
قرار  آزمایش  مورد  امنیتی  نظر  از  و  می شوند  آزمایش 
نمی گیرند، چرا که اصال تجهیزات تست و آزمایش امنیتی 

را ندارند.
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