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یک توئيت

سر بیکاله مردم
از ارزان شدن اینترنت!

گزیده

نمکیدرپاسخبهمنتقدانواکسنروسی:

مگروزیربهداشتبیغیرتشدهکه
واکسنبیکیفیتواردکشورکند؟

وزارت ارتباطات قیمت فروش پهنای باند به اپراتورهای اینترنت را  25درصد ارزان کرد
اما فعال خبری از ارزان شدن اینترنت برای مردم نیست
یک عکس

دادستانعمومیوانقالبشهریار:
️محموله  ۵۶۰کیلوگرمی مورفین که در
پوشش کنسرو تن ماهی بود ،در پی انجام
اقداماتاطالعاتیشناساییوتوقیفشد.

رسانه های جهان
رویـــتـــرز :بــنــا بــر آمــار
رســمــی شــمــار مــــوارد
ابـــتـــا بــــه آن ــف ــل ــوآن ــزا
 ۹۵درصــــــد کــاهــش
داشــتــه کــه در بــیــش از  ۱۳۰ســال
گــذشــتــه بــیســابــقــه بـــــوده اســـت.
تـــی آر تــــی :وزارت
کشاورزی ،جنگلداری
و شــیــات ژاپـــن اعــام
کرد که به دلیل شیوع
آنفلوآنزای مرغی در  39مرغداری،
 6.2میلیون مرغ تلف شدند.

مصطفی عبدالهی -معاون وزیر ارتباطات
خبر یک خطیاش را در توئیتر منتشر کرد و
شاید انتظار داشت خیلیها با شنیدنش ،او و
همکارانش را تحسین کنند ،اما واکنشهای
کــاربــران اینترنتی آن گونه نبود کــه آ نهــا
پیشبینی میکردند.
صبح دیروز بود که «حسین فالحجوشقانی»،
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم
مقررات ،در توئیتی اعالم کرد« :با پیشنهاد
وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم
مــقــررات ،پهنای باند اینترنت زیرساخت،
۲۵درصد ارزان شد» .این نوع اطالعرسانی
جوشقانی یک ایراد مهم داشت و حاشیههایی
را ایجاد کرد .انتشار این خبر در فضای عمومی
و برای اطالع کاربران عمومی ،این برداشت
را به وجود آورد که ارزانی پهنای باند اینترنت
باید به ارزانی اینترنت مصرفی کاربران منجر
ش ــود ،حتی بــرخــی ســایـتهــای خــبــری هم
برای بازنشر این خبر از تیتر «اینترنت ارزان
میشود» استفاده کردند ،اما طولی نکشید که
ماجرا روشن شد و فالحجوشقانی ،توضیحات
تکمیلی را ارائه کرد!
▪تخفیف نقدی به اپراتورها
و نسیه به مردم!

آنطــــور کــه جــوشــقــانــی اعـــام کــــرده ،ایــن
تخفیف  25تا  30درصدی فقط شامل حال
اپــراتــورهــای ارائـهدهــنــده اینترنت همراه و
ثابت خواهد شد اما فعال خبری از ارزانشدن
اینترنت برای مردم نیست .وی گفته است« :با
توجهبهاینکهاپراتورهادرشرایطفعلی،قیمت
اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشتهاند و
همچنین با توجه به افزایش مصرف پهنای
باند ،تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای

کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است» .او
افزوده است« :با توجه به شرایط کرونا مصرف
اینترنت طی یکسال اخیر در مجموع بیش از
دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطالعات
به واسطه پلتفرمهای آموزشی و دانشگاهی
افزایش یافته اســت .به همین دلیل شرکت
ارتباطات زیرساخت ،با کاهش قیمت پهنای
باند موافقت کــرد» .البته جوشقانی به این
نکته هم اشاره کرده است که« :با اعمال این
تخفیف باید با حضور اپراتورها ،بررسی شود
که کاهش  ۲۵درصــدی نرخ پهنای باند ،در
سبد هزینههای اپراتورها چه تأثیری دارد
و بـــراســـاس آن در مـــورد قیمت تــمــام شده
اینترنت برای کاربر ،تصمیم گیری شود اما
فع ً
ال نمیتوان در مورد کاهش قیمت اینترنت
مــصــرف کنندگان نظر قطعی داد» .این
اظهارنظر معاون وزیر یعنی تخفیف  25تا 30
درصدی برای اپراتورهای اینترنت قطعی است
اما تخفیف برای مردم نسیه و غیرقطعی!
▪مقایسه قیمت و سرعت اینترنت
ایران و جهان

دربـــاره بــاال بــودن قیمت اینترنت در کشور
اظهارنظرهای متفاوتی وجــود دارد .رئیس
کمیسیوناصل90مجلسمیگوید«:هزینهای
که در موضوع اینترنت مردم پرداخت میکنند،
در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور
افغانستان اینترنت گرانی است»؛ اما در مقابل
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات
زیرساخت این ادعا را تکذیب میکند و آن را
نادرستمیخواند.امادربارهکیفیتنامناسب
سرعتاینترنتدرکشور،تقریباهمهاتفاقنظر
دارند و پایگاههای اطالعاتی بینالمللی هم آن
راتاییدمیکند.همینیکماهقبلبودکهاعالم

شد«:طبقگزارش Speedtestسرعتاینترنت
ثابتدرایرانبه۱۷/۸۴مگابیتبرثانیهرسیده
وبا ۹رتبهسقوط،دررده ۱۳۷جهانقرارگرفته
است .سرعت اینترنت موبایل در ایران هم در
ماه نوامبر  2020مانند دو ماه قبل از آن ،روند
نزولی را تکرار کرده و به۲۵/۶۴مگابیت بر
ثانیهرسیدهتابا ۶رتبهسقوطدررده ۸۴جدول
قراربگیرد».
▪واکنشهای طنز و جدی کاربران

نــگــاهــی ب ــه بــرخــی کــامــنــتهــای توئیت
فال حجوشقانی هم خالی از لطف نیست و
تا حدی بازخورد افکار عمومی به ماجرای
پهنای باند و قیمت اینترنت در کشور را نشان
میدهد:

* حاال یعنی شرکتهای اینترنتی هم اینترنت
را ارزانتر به مردم میدهند؟
* اینکه تعرفه  ۲۵درصــد ارزون شد ،هیچ
فرقی به حال مشترک نمی کنه ،چون شرکت
حالش رو میبره.
* اون پولهای اضافی گرون نشدن اینترنت رو
پس نمیدین؟ یا این  ۲۵درصد تخفیف از محل
منابع همون پو لهایی هست که از کاربران
گرفته شد؟
*  ۲۵درصــد قیمت میاد پایین ۵۰ ،درصد
سرعت .همیشه همینطور بوده.
* وقتی بستههای اینترنت هــمــراه ارزان
نمیشود ،این تخفیفها فایدهای ندارد .باید
برای بستهها سقف قیمت بذارید تا رقابت توی
کف باشه .االن رقابت توی سقفه!

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات در گفتوگو با خراسان:

شرکتهای اینترنتی دچار زیان شدهاند

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات معتقد
استاپراتورهایارائهدهندهاینترنتمیتوانند
بخشی از تخفیف لحاظشده در پهنای باند را
برای کاربران هم لحاظ کنند« .داوود زارعیان»
درگفتوگوباخراساناظهارمیکند:بایدبهطور
دقیق بررسی شود که این تخفیف  25درصدی
تا چه میزان روی هزینه تمامشده اپراتورها اثر
میگذارد ،من معتقدم این تخفیف نمیتواند
تاثیر زیادی داشته باشد اما تا حدی تاثیر خواهد
داشــت .اپراتورها میتوانند با در نظر گرفتن
این تاثیر و همچنین کمکردن سود نهایی خود،
تخفیفاتیرابرایکاربراناینترنتلحاظکنند.
زارعیان همچنین با مقایسه قیمت پهنای باند
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در داخــل و خــارج از کشور
میگوید:قیمتپهنایبانددراروپاخیلیارزانتر
از کشور ماست و اگر بخواهیم این قیمت برای
مردم هم پایینتر بیاید ،باید تخفیف پهنای باند
فعلی به جای  25درصد به  75درصد برسد.
البته زارعیان به ضرر و زیانهای شرکتهای
اینترنتی هم اشــاره میکند و میگوید :در دو
سالگذشتهباوجوداینکهبسیاریازقیمتهاتا
 200درصدهمافزایشیافته،اماقیمتخدمات
شرکتهایاینترنتیثابتبودهوبههمیندلیل
برخی شرکتها دچار زیان شدند و در وضعیت
سختی قرار داشتند به همین دلیل با تخفیف
پهنایباندموافقتشدهتاکمکیبهآنهاباشد.

وزیــر بهداشت ضمن پاسخ به برخی شائبههای
ایجادشدهدربارهواکسنروسیکرونا،بابیاناینکه
مگر میشود وزیر بهداشت اجازه دهد پای واکسن
نامطلوب به کشور برسد ،گفت :واکسنی را وارد
میکنیم که گواهی مصرف اضطراری داشته و در
ششکشوردنیاهممصرفشدهباشدوابتداآنرابه
خودمانوخانوادههایمانتزریقمیکنیم.
بــه گـــزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در ستاد
منطقهای مقابله با کرونا در شهر بم ،گفت :خیلی
از کشورهای منطقه که میگویند تزریق واکسن
را از مدتها قبل آغاز کردهاند ،کلینیکال ترایال
یا آزمایش بالینی واکسنهای کشورهای دیگر را
انجاممیدهند.درحالیکهمااجازهندادیمواکسن
هیچ کشوری بر مردم ما آزمایش بالینی شود .وی
افزود :یکی از این منابع که برخی روی آن بلوا به راه
انداختند ،واکسن روسی اسپوتنیکوی موسسه
گامالیاست؛ ایــن واکسن روســی در کشورهای
روسیه ،آرژانتین ،مجارستان ،صربستان ،مکزیک،
اماراتمتحده عربی ،پاکستان ،بالروس ،بولیوی،
الجزایر و ...ثبت شده و شــروع به واکسیناسیون
کردهاند .این چه خباثتی است که برای میزگرد
کشوری که خودش در باتالق کرونا مانده است،
خوراکتهیهکنیم؟اینچهوطنپرستیواندیشهای
است؟ مگر میشود قبول کرد وزیر بهداشت این
مملکت به این بیغیرتی مبتال شده که اجازه دهد
پایواکسننامطلوببهاینکشوربرسد؟
مگراینتیموزارتبهداشتنبودکهدراوجگرفتاری
اقتصادیاینافتخاررادرکناربقیهمردمثبتکرد؟
تبستهدراقیانوسبالشنانکرد؟
مگراینتیمبادس 
اینچهاندیشهایاستکهحاضریمدیگرانازبیرون
ما را به چالش بکشند و از پشت به سربازان درون
کشور و جبهه خنجر بزنیم؟ میگویند من فالن
واکسن را نمیزنم ،خب معلوم است که مبتالیان
نباید واکسن بزنند ،کسی که قبال بیمار شده اصال
جزو کاندیداهای تزریق واکسن نیست؛ و برخی
حرفها که دل مردم را خالی میکند .این مردم
گناه دارند ،خسته و آشفته هستند ،نگذاریم اعتماد
مردمبهسربازانخطمقدمایندفاعخدشهدارشود.
نگذاریم گسست میان اندیشه اعتمادآمیز مردم و
خدمتگزارانصدیقایجادشود.

