«همراه» جدا نشدنی

«اینترنت همراه» در دولت یازدهم ،کاهش قیمت و افزایش کیفیت داشت
اگرچــه روزگاری اینترنــت یــک کاالی لوکس محســوب
میشــد و تنها افــراد خاصی احســاس نیاز به آن داشــتند
میترا جلیلی
ولی این شــاهراه ارتباطی دیجیتال ،کم کم برای بســیاری
خبرنگار
از اقشــار جامعه بــه یک نیــاز اصلــی تبدیل شــد؛ هرچند
ســرعت پاییــن ،کنــدی و نیــز قطعیهــای مکــرر ،یکــی
از دردســرهای اصلی برای کاربران محســوب میشــد .با آغــاز به کار دولت یازدهــم ،وزارت ارتباطــات تالش کرد تا
در راســتای تحقق وعدههــای انتخاباتی رئیس جمهــوری قدم بردارد که یکــی از مهمترین آنها ،افزایش ســرعت و
کیفیت اینترنت همراه با کاهش قیمت بود .در همین راســتا ســراغ تعدادی از کاربران در گوشــه و کنار ایران رفتیم
تا از میزان رضایت آنها نســبت به ســرعت اینترنت ،نظرســنجی شــود و به ایــن ترتیب بتوان در ایــن زمینه ،میان
دولت تدبیر و امید و دو دولت قبل ،یکمقایســه داشت.
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«محمــد قره باغی» دانشــجو از همــدان یکی از کاربران پاســخگو به
ســؤال خبرنگار «ایران» در زمینه سرعت و کیفیت اینترنت است .از
نگاه وی ،ســرعت اینترنت را میتوان در دو بخش مورد بررسی قرار
داد .اول اینکــه میــزان تقاضای اســتفاده از اینترنت نســبت به چند
ســال قبل بسیار افزایش یافته و این موضوع در دولت یازدهم نمود
پررنــگ تــری دارد و از ســوی دیگر بــا افزایش تقاضا بــرای اینترنت،
انتظار مردم از دولت روحانی نیز بیشــتر از دولت قبلی شــده است.
بهعنوانمثالشایدمردمدردولتقبلبهنسلارتباطی2Gقناعت
میکردنــد ولــی در دولت تدبیر و امید با توجه به فعال شــدن نســل
 3و  4شبکه تلفن همراه و افزایش سرعت اینترنت ،مردم نسبت به
دولــت قبل ،نگاه دیگری به موضوع اینترنت دارند و خواهان نســل
 5ارتباطی هســتند .درکل میتوان گفت ســرعت اینترنت نسبت به
قبل تغییر بســیار چشمگیری داشــته و بهبود محسوســی پیدا کرده
اما ما کاربران همچنان با دو مشــکل باال بــودن قیمت اینترنت و نیز
قطعی گاه و بیگاه آن مواجه هستیم.
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بخشیازکاربرانیکهپاسخگویروزنامهایرانبودنددرمشهدسکونت
داشــتند«.امیرآبیار»45سالهشهروندمشهدیاستکهدربازارفرش
فعالیتدارد.ویبااینکهفعالیتشارتباطتنگاتنگیبااینترنتندارد
ولیازاینفناوریاستفادهمداومداردومعتقداستکهسرعتاینترنت
دردولــتیازدهــمنســبتبهدولتقبلبســیاربهترشــدهاســت.وی
همچنینازراهاندازیاینترنتهمراه3Gو4Gرضایتباالییداردچرا
کهمعتقداستارتباطاتراسهلترکردهاست.
«محمدرضا ابوالبشــری»  47ساله و اســتاد دانشگاه ،دیگر مشترک
اینترنت از مشــهد است .وی نیز با مقایســه وضعیت اینترنت در دو

دولت گذشته و دولت یازدهم میگوید :قطعی اینترنت بسیار کمتر
از قبل شــده و بهبود کیفیت آن کامالً مشــهود است .ابوالبشری البته
همچنــان از ســرعت اینترنت گالیهمند اســت و میافزاید :ســرعت
اینترنت بســته به نوع خدمات عرضه شــده ،چندان جالب نیســت
مخصوصــاًاینترنتی که متعلق به شــرکت مخابرات ایران اســت .با
اینکه این شــرکت برای ارائه اینترنت ،از فیبر نوری اســتفاده میکند
و بایــد برای کاربــر ارزانتر تمام شــود و ســرعت آن هم باالتر باشــد
ولــی قیمت آن از اپراتورهایی که اینترنــت را از طریق غیر فیبر نوری
ارائــه میدهند باالتر بوده و ســرعت پایینتــری دارد .وی همچنین
بــه اینترنت همراه بهعنوان یکی از نقاط قوت دولت یازدهم اشــاره
میکند و میگوید :اینترنت اپراتورهای تلفن همراه ســرعت بســیار
خوبی دارد و رضایت نسبی کاربران را به همراه داشته است.
«رضا امینی»  25ســاله از زاهدان و کارمند یک شرکت خصوصی
نیــز در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار روزنامــه ایــران میگویــد :مــن
بهعنوان شــهروند و کســی که به دولت تدبیــر و امید رأی داد یکی
از توقعاتــم این بود که وضعیت اینترنت خیلی خوب شــود .البته
من منکر این نیســتم که اکنون ســرعت اینترنت بسیار از قبل بهتر
شــده ولی انتظارهــا از دولت یازدهم بــا توجه بــه توانمندی وزیر
ارتباطات و اســتفاده از نیروهای متخصص و متعهد بســیار باالتر
از این است.
«ســارا ضیائــی» نیــز یکــی دیگــر از کاربــران اینترنــت اســت کــه در
کرمانشــاه ســکونت دارد و خانه دار اســت.وی دراین بــاره میگوید:
قطعاًوضعیت اینترنت نسبت به دولت قبل بسیار بهتر شده است
و من بــا تمام وجود این موضوع را احســاس میکنم .در دولت قبل
بــا اینکه پــس از گرفتن نامه ،موفق شــدم مجــوز اینترنــت  518را از
یکی از شــرکتهای خصوصــی دریافت کنم ولی در عمل ،ســرعت
آن چندان تفاوتی با  128گیگ نداشــت .به هر حال من مجبور بودم

ســاعتها زمان صرف کنم تا یک متن یا فیلم را دانلود کنم .این در
حالی اســت که اکنون در دولت تدبیر و امید ،ســرعت اینترنت ثابت
مــن در خانه ( )ADSLبســیار افزایش یافته اســت و زمــان کمتری را
صــرف میکنــم تــا مطالب
محمدرضا
مورد نیاز خود را از ســایتها
ابوالبشری
دریافــت کنــم .یکــی دیگــر
از گامهــای بــزرگ دولــت
 47ساله و استاد
یازدهــم ،اینترنــت همراه و
دانشگاه ،مشترک
ارائــه 3 Gو 4Gبــوده اســت
اینترنت از مشهد
که بســیاری از نیازهــای ما را
وضعیت
با مقایسه
برطــرف میکنــد و ســرعت
دولت
دو
در
اینترنت
مناســبی هــم دارد در حالی
گذشته با دولت
کــه در دولــت قبل خبــری از
یازدهم می گوید:
اینترنــت همــراه ،آن هــم با
این گستره نبود.
قطعی اینترنت
«عماد رحمانی»  32ســاله
کمتر از قبل شده و
از یزد نیز یک بازیســاز است
بهبود کیفیت آن
که به دلیل شغلش ،ارتباط
مشهود است اما
تنگاتنگــی بــا اینترنــت و
سرعت
همچنان
فضــای مجــازی دارد .وی
اینترنت چندان
دربــاره وضعیــت کنونــی
اینترنــت در یــزد میگویــد:
جالب نیست
در طــول چند ســال گذشــته
خدمــات اینترنــت رشــد
قابــل مالحظهای داشــته و دسترســی به ســرعتهای بــاال براحتی
میســر شده که خود بســیار قابل ستایش اســت.هرچند این موضوع
ابتدا بیشــتر در تهران نمود داشــت ولی حاال در دیگر شــهرها و حتی
برخی روســتاها نیز کامالً ملموس اســت .وی ادامــه میدهد :عالوه
بــر این ،طبق مصوبه اخیر وزارت ارتباطات قیمت ترافیک (حجم)
اینترنــت هــم پایینتر آمده که ایــن موضوع هم بســیار مفید بوده و
بارگذاریهایــی با حجم باال را در مدت زمان کم ،ممکن و مقرون به
صرفه کرده است که جای تشکر از دولت تدبیر و امید دارد.

رضایتنسبیکاربرانتهرانی

عــاوه بــر شهرســتا نها ،کاربــران تهرانــی نیــز از نقــاط قوت و
ضعــف اینترنــت در پایتخــت میگوینــد و آن را بــا دولــت قبل
مقایســه میکنند« .ســحر اســدی»  27ســاله و کارمنــد ،یکی از
کاربــران تهرانی اســت که اعتقــاد دارد اینترنــت در این دولت
بســیار بهتــر از قبــل شــده اســت .وی ادامــه میدهــد :اگــر قبالً
میخواســتم صفحــهای بــا محتــوای داخلــی را در اینترنت باز
کنــم بیــش از 2دقیقــه معطــل میشــدم ولــی اکنــون صفحــه
مــورد نظــر در  30ثانیــه بــاز میشــود .وی اینترنــت همــراه را
نیــز یکی دیگر از دســتاوردهای مهم دولــت یازدهم میداند و
میافزایــد :اینترنــت  3 Gو 4Gتحولی بــزرگ برای کاربران در
ایران محســوب میشــود و مــن بهعنــوان یک شــهروند از وزیر
ارتباطات پرکار تشــکر میکنم.
«رهــام حیــدری»  30ســاله یــک بازیســاز تهرانــی نیــز اعتقــاد دارد
در دولــت تدبیــر و امید ،ســرعت اینترنت بســیار باالتر رفته اســت و
اینترنت همراه نیز یک پیشــرفت عالی در ارتباطات کشور محسوب
میشــود .وی همچنیــن میگوید :بــا وجود همه تالشهــای دولت
برای کاهــش قیمت ،هنوز هم بهای اینترنت باال اســت و باید به آن
توجــه کرد« .محمدرضا بازوبندی»  40ســاله از تهــران و کارمند ،اما
معتقــد اســت که ســرعت اینترنت را دولــت تعیین نمیکنــد بلکه
این یک موضوع حاکمیتی اســت .وی ادامه میدهد :من چندان به
قیمت اینترنت توجهی ندارم و بیشــتر به دنبال ســرعت آن هستم
چرا که کارم با اینترنت است و سرعت کم ،وقت مرا میگیرد .هرچند
سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکتهای مختلف نیز با یکدیگر
تفاوتهایی دارند« .عباس حیدری نوری» اســتاد دانشــگاه شریف
نیــز معتقد اســت که در دولــت تدبیــر و امید ،هم ســرعت اینترنت
باالتــر رفتــه و هــم قیمتها مناســبتر شــده اســت بخصــوص که
شرکتها به مناســبتهای مختلف ،جشــنوارههای خوبی را برگزار
میکنند« .آرمان حســینی»  25ساله و فعال در زمینه تولید محتوا از
تهران نیز معتقد است که در دولت قبل با توجه به انحصار اینترنت
 3Gبرای یک اپراتور و محدودیت سایر اپراتورها ،شاهد پایین بودن
ســرعت اینترنــت تلفــن همــراه و همچنیــن قیمتهای بــاالی آن
بودیــم .بعد از رفع این محدودیت و امــکان ارائه اینترنت  3 Gو4G
ت اینترنت چــه در مدل  ADSLو
از ســوی اپراتورهای موبایل ،ســرع 
چه همراه ،افزایش قابل توجهی داشــته اما هزینهها آنطور که باید
و شاید پایین نیامده است.

