علی سبحانی فر
نماینده مجلس

قیمت اینترنت نصف شده است

تالشهــای وزارت ارتباطــات در دولــت یازدهــم از نــگاه نمایندگان
مــردم در خانــه ملت نیز دور نمانده و «علی ســبحانی فــر» نماینده
مجلسورئیسکمیتهارتباطاتکمیسیونصنعت،معدنوتجارت
نیزعملکرددولتتدبیروامیدرامناسبمیداندومیافزاید:دولت
تدبیــر و امید ،وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات را در شــرایطی
از دولت قبل تحویل گرفت که بســیار مورد بیمهری قرار گرفته بود،
چرا که قرار بود با وزارت راه و شهرسازی ادغام شود .از سوی دیگر این
وزارتخانــه به دلیل تغییر وزیر و حتی وقفهای 6ماهه در انتخاب وزیر
جدید بســیار بیثبات شــده بود این در حالی اســت که دولت تدبیر و
امید با مدیریت «محمود واعظی» توانست با مدیریتی مناسب ،آن
را سامان دهد و اتفاقات بسیار خوبی را در این حوزه رقم زند.
وی راهانــدازی دولت الکترونیک و شــبکه ملی اطالعــات که در حال
بهرهبــرداری اســت را از فعالیتهــای مهــم دولت روحانــی عنوان
کــرده و بحث امنیت شــبکه و فیبر نوری را از دیگــر کارهای قابل دفاع
این دوره میداند .از نــگاه وی ،رقابتی کردن اپراتورهای تلفن همراه
در بخــش خصوصــی بــا صــدور مجوزهــای الزم بــرای راهانــدازی
فناوری  3Gو  4Gو نیز افزایش چند برابری ســرعت اینترنت از دیگر
دســتاوردهای دولــت یازدهم اســت .وی ازکاهش نــرخ اینترنت نیز
رضایتمند اســت و میافزاید :بــه این ترتیب ،جایگاه ایــران از ردیف
 110کشــورهای دارای اینترنــت گران(در دو دولت گذشــته) به ردیف
 38رســیده است .ســبحانی ،تفکیک اینترنت داخلی از بینالملل و
بــه تبع آن ،کاهــش 50درصدی قیمت اینترنــت را نیز برخی دیگر از
نقاط قوت دولت یازدهم میداند و ادامه میدهد :رساندن اینترنت
پرسرعت به مناطق محروم و روستاها سبب افزایش فضای کسب و
کار بر بســتر تجارت الکترونیک شده اســت که جای خوشحالی دارد.
وی همچنین از افزایــش چندبرابری رقم اعتبارات وزارت ارتباطات
و اینکــه مجلس برای نخســتین بــار تصویــب کــرد وزارت ارتباطات
از درآمد حاصله برای توســعه و بسترســازی اســتفاده کنــد بهعنوان
اتفاقاتی خوب و مناســب یــاد کرد و افزود :تحــول عظیمی در بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شده است.

افشار فروتن الریجانی
رئیس انجمن فروشندگان
سیم کارت و تلفن همراه

فعــاالن عرصــه بــازار تلفن همــراه نیــز عملکرد دولــت یازدهم
را قابــل دفاع میدانند.افشــار فروتــن الریجانــی ،رئیس انجمن
فروشــندگان ســیم کارت و تلفــن همــراه عملکــرد دولــت را در
بحــث راهاندازی اینترنت  3Gو  4Gبســیار خــوب ارزیابی میکند
و میافزاید :این فناوریها ســبب شــد کاربران با سرعت بیشتری
ارتباط برقرار کنند و بازار تلفن همراه نیز داغتر شود .وی افزایش
پهنای باند و ســرعت اینترنت و نیز ارتقــای تجارت الکترونیک را
از اقدامهــای خوب دولــت میداند و ادامه میدهد :ســاماندهی
ســیم کارتهــا و اجــرای طــرح رجیســتری تلفــن همــراه از دیگر
کارهای مناسب دولت است.

گسترش شبکههای اجتماعی

محمد علی اســفنانی ،نماینده ســابق مردم فر یدن در مجلس و
عضو سابق کمیته تعیین مصادیق نیز معتقد است که با افزایش
پهنــای بانــد در دولــت تدبیــر و امیــد ،از فضای مجازی اســتقبال
بیشــتری شــده اســت .وی میافزایــد :درســت اســت کــه فضای
مجــازی میتواند آســیب زا باشــد ولی بیشــتر از آســیب زا بودن،
میتواند مفید و مثمر واقع شود و تنها باید شیوه استفاده صحیح
از فضای مجازی را آموزش داد.
وی ادامــه میدهــد :بــه دلیــل دولبــه بودن تیــغ فضــای مجازی
نبایــد خود را عقب بکشــیم بلکه باید از بخش مفید آن اســتفاده
کــرده و در دنیــا تأثیرگــذار باشــیم .اســفنانی ،پاالیــش فضــای
مجــازی از طریــق فیلترینــگ هوشــمند را یکــی از تالشهــای
قابــل تقدیــر وزارت ارتباطــات میدانــد و میافزایــد :تــا آنجایی
کــه میدانــم فیلترینــگ هوشــمند میتوانــد  85درصــد فضای
مجــازی را از مطالــب مســتهجن و نامناســب پاالیــش کنــد.
کار بــزرگ دیگــر وزارت ارتباطــات در دولــت یازدهــم ،ایجــاد و
گســترش شــبکههای اجتماعــی داخلــی اســت ،اگرچه هنــوز به
نتیجه دلخواه نرســیده اســت ولــی فکر میکنم اگــر همت دولت
بــر ایــن مبنــا ادامــه پیــدا کنــد میتوانیــم از شــبکههای داخلــی
استفاده کنیم.

علی توسلی
قائم مقام کمیسیون
اینترنت سازمان نصر

تالش برای حفظ شبکههای اجتماعی

علــی توســلی قائــم مقــام کمیســیون اینترنت ســازمان نصر
نیــز میگویــد :به نظر میرســد عملکــرد وزیــر محتــرم را باید در
مجمــوع عملکردی مثبــت ارزیابی کــرد و از نکات برجســته این
دوره قبل از هر چیز میتوان به توسعه تعامل وزارتخانه با بخش
خصوصی و نظام صنفی رایانهای کشور اشاره کرد.
وی صــدور مجوزهــای جدیــد در حــوزه ارتباطــات و اینترنــت را
بهعنوان دیگر نکات برجســته و مثبت ایــن دوره تلقی کرد ،بویژه
که امید اســت تا پایان سال روند انتقال مجوزهای قدیم به جدید
هــم صــورت گیرد .توســلی ،در حــوزه اینتر نت نیــز افزایش قابل
توجــه کاربران ،افزایش قابل توجه حجــم پهنای باند و همچنین
توســعه شــبکه انتقال و حرکت مفید در راســتای تعرفهگذاری را
از دیگــر دســتاوردهای مهــم دولــت دانســت .این فعــال بخش
خصوصــی ایجــاد تغییرات مثبــت در ســاختار مدیریتی و تالش
وزارتخانــه در راســتای سیاســت دولــت تدبیــر و امیــد در حفــظ
شــبکههای اجتماعــی را نیــز از دیگــر نــکات مثبــت کارکــرد وزیر
ارتباطــات تلقــی کــرد امــا گالیه خــود را عــدم رفع انحصــار ورود
پهنــای بانــد بــا وجــود درخواســتهای مکــرر بخــش خصوصی
میدانــد و میافزایــد :نیازهــای حــوزه پرتحول ارتباطــات هر روز
جدیدتــر میشــود و امیدواریــم کــه ایــن نیازها به همان ســرعت
درک و بموقع اقدام شود.

ضعف و قوت دولت در ترازو

احمدرضــا نخجوانی ،مدیرعامــل یکی از شــرکتهای دارای پروانه
(FCPشــاتل) عملکــرد دولــت یازدهــم به لحــاظ کیفیــت اینترنت
را بســیار درخشــان میدانــد و میافزایــد :تغییــر کیفیــت ســرویس
اینترنت یک تحول جدی اســت.در  10سال گذشته ،کیفیت اینترنتی
که زیرســاخت در اختیار شــرکتها قــرار میداد مانند امســال نبوده
است و میتوان گفت که اینترنت دریافتی شرکتها به لحاظ کیفیت
سرویس دهی اینترنت ،بینظیر بوده است .ما در دولت قبل اوضاع
بحرانی داشــتیمو بســیاری ازمواقــع پهنای باندکــه در اختیارماقرار
میگرفت اختالل جدی داشــت امــا میتوان گفت که در این 4ســال
اوضاعروندروبهبهبودداشتهوامسالواقعاًدرطول 10سالبینظیر
بــوده اســت .این موضــوع را کاربــران هم حتمــاًاحســاس میکنند .
نخجوانــی تغییــر و تحــوالت حــوزه شــرکت ارتباطات زیرســاخت و
تعامل مناســب با بخش خصوصی را از دیگر نقــاط قوت این دولت
میداند و میافزاید :برای نخســتین بار است که سازمان دولتی مثل
زیرســاخت با ما جلســه میگذارد و حداقل برای شــرکتهای بزرگ
یک متولــی اختصاصــی بهعنوان حافــظ منافع آنها در زیرســاخت
مشــخص شده است تا بتوانند مشکالت و ایدهها را خیلی راحتتر با
این سازمان دولتی در میان بگذارند ولی اگر بخواهم به نقاط ضعف
اشارهکنمیکیاینکهماانتظارداریمتیغدولتورگوالتوریدرگرفتن
حق و حقــوق صاحبان پروانه FCPبرندهتر باشــد و حقوق صاحبان
پروانــه بــه صورت جدیتر اســتیفا شــود .یکــی دیگر از مشــکالتی که
نخجوانــی به آن اشــاره دارد فشــار دولت به شــرکتها بــرای کاهش
دادن قیمــت اینترنت اســت .در هیچ جای دنیا در چند دهه گذشــته
رگوالتوری دولتها وارد نشــدند که قیمت یــک کاال را در بازار رقابتی
تعیین کنند چون بهترین زمینه ،خود بازار رقابتی اســت که میتواند
قیمــت را تعیین کند .نتیجه دخالت دولــت در قیمت نهایی در بازار
رقابتی ،آســیب به بخش خصوصی ،انحراف قیمت و کاهش جدی
سرمای هگذاریاست.
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ف

فرزام ملک آرا
بازی ساز

نگاه مثبت به بازی سازی

صنعــت گیــم و بازیســازی نیــز از حوزههایــی بــود که بــه اذعان
فعــاالن آن در گذشــته بســیار مــورد بیتوجهی قــرار گرفتــه بود.
فرزام ملک آرا یکی از بازی سازهاســت که افزایش پهنای باند در
دولت یازدهم را یک دستاورد بزرگ و عملکردی مثبت میداند
و میافزایــد :بــا توســعه زیرســاختهای اینترنتــی ،بازیهــا بــه
ســمت آنالین شدن رفته است و به عبارتی نشر دیجیتال صورت
میگیرد و چون قانون کپی رایت در کشــور ما اجرایی نشده ،توزیع
و نشــر دیجیتــال جایگزیــن مناســبی بــرای کپی رایت محســوب
میشود .وی ،مقاومت وزیر ارتباطات در برابر فیلتر کردن برخی
بازیهــا از جمله «کلش آف کالنــز» را یکی دیگر از نقاط قوت این
دولــت میداند و میافزاید :فیلتر بازیها تنها پاک کردن صورت
مســأله اســت .وی البته از نبود حمایــت از اســتارتاپها بهعنوان
نقطــه ضعــف وزارت ارتباطات یــاد میکند و میافزاید :کســب و
کارهــای نو نیاز به حمایتهایی همچــون وامهای کم بهره ،ارائه
ســرویس و ...دارنــد در حالــی که ایــن حمایتها بســیار کمرنگ
است.
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