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این بســیار جالب اســت .یک فضای تعاملی ســازنده
کــه به تصمیمــات مــا در وزارت ارتباطــات هم کمک
میکند .کامنتها را گذاشتهاند که نظرات را بخوانیم
نه اینکه آنها را ببندیم.
اگر گفتوگو را به ســمت مسائل روز حوزه
فاوا ببریم نخســتین ســؤال بایــد درخصوص
طرح رجیستری باشــد .جناب وزیر بحثهای
گوناگونی درخصوص اجرای طرح رجیستری
تلفــن همــراه مطــرح هســت از جملــه اینکــه
عدهای با انجام تغییرات فنی ،امکان دور زدن
این طرح را دارند .آیا این ادعا درست است؟
اینکه ما در مورد راههای دور زدن رجیستری تلفن
همراه صحبت کنیم ،مطلوب نیست.
منظور صحت این ادعاست که آیا راه دور
زدن این طــرح وجــود دارد و وزارت ارتباطات
بهعنوان مســئول فنی طرح از این راهها با خبر
است یا خیر؟
هــر طرحی که اجرا شــود ،ممکن اســت یک روش
خالقانــه آن را نقض کند .این خصلت فناوری اســت.
بحثــی کــه در ســال  ،۸۵زمانــی که نخســتین بــار این
طرح پیادهســازی شــد ،مطرح بود به نوعــی دور زدن
رجیســتری بود .به این صورت که رجیســتری با جعل
کد  IMEIگوشــی به ســادگی صورت میگرفت .یعنی
زمان اتصال گوشــی با شــبکه تنها با کد  IMEIگوشــی
چک میشــد و یک ســودجو ایــن  IMEIرا به ســادگی
جعــل و سیســتم را براحتــی دور مــیزد .تدبیــری کــه
در دور دوم اجــرای این طــرح در نظر گرفته شــد ،این
بــود کــه اتصال بین شــماره تلفــن و  IMEIبــا یکدیگر
بــه وجــود بیاید که بــا ایــن کار امکان جعل کــد IMEI
بشدت مشکل میشد.
ولــی بــاز هــم راهــی بــرای دور زدن طــرح
رجیستری وجود دارد؟
در هــر صورت ممکــن اســت در اجــرای این طرح
خیلــی اتفاقهــا رخ دهــد .امــا بایــد جلــوی آنهــا را با
راهکارهای ویژه گرفت .برای مثال  ۲۰شــیوه دور زدن
طــرح ابداع شــده که ما بــرای جلوگیری این  ۲۰شــیوه
راهکار در نظر گرفتهایم .از ســوی دیگر هزینه این دور
زدن بســیار باال خواهد بود و چنــدان مقرون به صرفه
نیست که فردی از آن استفاده کند.
برنــد گــوگل در ایــران هیــچ واردکننــده
رســمی ندارد ولی در عین حــال رئیس انجمن
واردکنندگان تلفن همراه اعالم کرده که حجم
باالیی از گوشی پیکســل گوگل وارد کشور شده
اســت که این حجم باال نشاندهنده آن است
که مســافری نبوده ،براســاس نظارتــی که روی
بازار داریــد ،این گوشــیها چگونه وارد کشــور
شده است؟
بنابر جدیدترین آماری که از واردات این گوشــی به
دســتم رسیده ،باید گفت که در حال حاضر به صورت
رســمی هزار و  482گوشــی پیکســل گــوگل بهصورت
قانونــی و ۱۴۱عــدد هــم بهصــورت قاچاق وارد کشــور
شده است .در نظر داشته باشید انجمن واردکنندگان
تلفــن همــراه به اطالعــات شــبکه دسترســی ندارند.
طبیعتــاً ایــن حرف فاقــد اعتبار اســت .ایشــان اعالم
کرده که حجم باالیی وارد کشــور شده که مسافری هم
نبوده اســت پس ایشان چگونه میداند که یک تعداد
گوشــی این برند وارد کشــور شده اســت .بنابراین پس
خودش اطالع دارد که یک نفر این گوشی را وارد کرده
اســت .این فرد چه کســی بوده؟ از ســوی دیگر وزارت

درست کردن مدلی که به صورت صد درصد همه
از آن راضی باشند ،امکانپذیر نیست .حتی اگر طرح
تعرفهای برای اینترنت در نظر بگیریم که کاربران به
صورت رایگان از این سرویس استفاده کنند ،باز هم
عدهای هستند که از آن ابزار نارضایتی کنند .رضایت
صد درصد در هیچ حوزهای حادث نمیشود

صنعــت و معدن مســئول ارائــه مجوز بــرای واردات
اســت .پروتــکل آنها بــرای ارائــه این مجوز این اســت
که کســی که میخواهد واردات ایــن کاال را انجام دهد
بایــد شــبکه توزیــع داشــته باشــد و الزامی به داشــتن
نمایندگی رســمی از تولیدکننده اصلی از ابتدا مطرح
نبــوده اســت .بنابراین کســی کــه بخواهــد واردکننده
گوشی گوگل باشــد و خودش هم شــبکه توزیع داشته
باشد که پاسخگوی مشترک است به اعتقاد من نباید
برای فعالیتش مشــکلی وجود داشــته باشد .اما برای
پاســخ دقیقتر بهتر اســت از وزارت صنعت و معدن
هم این سؤال را بپرسید.
زمانــی که بهعنــوان وزیر ارتباطات شــروع
بــه فعالیــت کردید ،نخســتین کاری کــه وعده
دادید در  ۱۰۰روز اول انجــام خواهید داد ،تغییر
تعرفــه اینترنت ثابت بــود .در نهایت هم این
تعرفهگــذاری براســاس مصوبه  ۲۶۶بــه اجرا
گذاشــته شــد .هــدف نهایــی این طــرح جلب
رضایت کاربران و اپراتورهای اینترنتی است.
به نظر شــما در ایــن مدت کــه مصوبه بــه اجرا
گذاشــته شــده کاربران و همچنین اپراتورها از
آن راضی بودهاند؟
طبیعتــاً درســت کــردن مدلی کــه به صــورت صد
درصــد همــه از آن راضی باشــند ،امکانپذیر نیســت.
حتی اگر طرح تعرفهای برای اینترنت در نظر بگیریم
که کاربران به صورت رایگان از این ســرویس استفاده
کننــد ،باز هم عدهای هســتند که از آن ابــراز نارضایتی
کننــد .رضایت صــد درصــد در هیچ حــوزهای حادث
نمیشــود .اما ما یک شــاخصهایی در ایــن زمینه در
اختیار داریم .شــاخصهای ما نیز براساس مدل بازار
طراحی شــده اســت .در حــوزه پهنای بانــد موبایل ما
جــزو  10کشــور اول دنیا از نظــر قیمت هســتیم .اما در
حــوزه اینترنت ثابت قیمت ســرویسها بســیار گران
است.
دلیــل ایــن گرانــی هــم ایــن اســت کــه در همــه
دنیــا پهنــای بانــد موبایــل بهصــورت حجمــی ارائــه
میشــود درســت مانند ایران ،امــا در هیچ جــای دنیا
اینترنــت ثابــت بــه صــورت حجمــی در اختیــار کاربر
قــرار نمیگیــرد و بهصــورت  connectionبــه فروش
میرســد .در ایــن شــرایط میخواهیم مــدل فروش و
استفاده از سرویس را تغییر دهیم و در واقع یک رفتار
را عــوض کنیــم .تغییر رفتار چند ســاله یعنــی روبهرو
شــدن با یک مقاومت .در ذات تغییر ،مقاومت وجود
دارد و مقاومت با خودش نارضایتی بهدنبال دارد.
بــه وجود آمدن این مقاومت کامالً طبیعی اســت.
وقتی جنبه کالن توسعه اینترنت ثابت در کشور را نگاه
کنید ،متوجه خواهید شــد که ایــن حوزه نیاز به اصالح
برای رشد دارد .سرویسی در اینترنت پرسرعت ثابت
خانگی وجود داشت به نام ســرویس رایگان حجمی

شــبانه .یعنی مــا همه کاربــران را منتقــل میکنیم به
بیدار ماندن که شب تا صبح به صورت رایگان دانلود
کننــد .از دیــد شــرکتها چــون در آن ســاعت شــبکه
خلوتتر است ،برایشان این روش مقرون بهصرفهتر
خواهــد بــود .امــا خــود همیــن طــرح آفــات فرهنگی
بهدنبــال دارد .کاربر با یک نوع زندگــی غیر معمولی
روبــهرو خواهــد شــد .ایــن مــدل در واقع ســیکلهای
غلط زندگی برای کاربران به وجود میآورد .مشــتری
ثابت ســرعت میخواهد و برایش مهم نیست که چه
ساعتی از شبانه روز دانلود کند .همچنین نباید نگران
حجم مصرفی خود باشــد .در حــال حاضر  ۶۰درصد
استفاده از اینترنت ،ویدئو است.
کاربر نبایــد به خاطر اینکه نگران پایان حجم خود
اســت ،ویدئویــی که تماشــا میکند را متوقــف کند .به
همین خاطر مصوبه  ۲۶۶با نگاه به این شرایط تدوین
و تصویــب شــد .با نگاه به کاربرانی که ســرعت بیشــتر
و حجم بیشــتر نیاز دارند .دســت کاربر در این مصوبه
باز گذاشــته شــده تا اگر سرعت بیشــتر میخواهد و در
کنــار آن نیــاز به دانلود باال دارد ســرویس ســرعت باال
همــراه بــا حجــم بیشــتر را خریــداری کنــد .در مقابل
کاربــری که نیاز بســرعت متوســط با حجــم معمولی
دارد نیز اقدام به انتخاب سرویسی با سرعت متوسط
و حجم اینترنت مشخص میکند .در این تغییر ایجاد
شــده قیاس صورت میگیرد .یعنی شما سابق بر این
مشــترکی بودیــد که مصــرف اینترنت باالیی داشــتید
و ســرعت اینترنــت هــم برایتان مهــم بوده اســت به
همیــن خاطــر پــول زیــادی بــرای حجــم بســتههای
خریداری شــده پرداخت میکردید اما حاال میبینید
کــه بــا مصوبــه جدیــد میتوانید ســرعت بــاال در کنار
حجم مصــرف منصفانه بدون نگرانی از پایان بســته
اینترنتی خود داشته باشید.
ســابق بر این و براســاس مصوبه گذشته شرکتها
دسترســی بهســرعت را در تمــام ســرویسها بــاز
میگذاشــتند چــرا که وقتی ســرعت بــاال بــود ،میزان
استفاده از حجم اینترنت هم باال میرفت .نارضایتی
از کجا شروع شــد؟ از جایی که براساس مصوبه جدید
دسترسی بهســرعت باالتر از ســرعت خریداری شده
محدود شد.
در واقــع در گذشــته ممکــن بــود کاربــر اینترنت با
ســرعت  ۵۱۲خریداری میکرد اما شرکت تا جایی که
خطش اجــازه میداد ،دسترســی بهســرعتی باالتر را
فراهم میکرد .اما در مدل جدید این اتفاق نمیافتد
یعنی شــما همان ســرعت  ۵۱۲را خواهید داشــت که
خریداری کردید نه بیشــتر .به همین خاطر مشــترک
مرتب درحال قیاس ســرعت خود با گذشــته اســت و
فکــر میکند بــا مصوبه جدید ســرعتش کاهــش پیدا
کرده است.
در حال حاضر بسیاری از کاربران براساس
مصوبه جدیــد حجم باالیــی اینترنــت دارند
امــا سرعتشــان آنقدر نیســت کــه بتوانند از
سرویس خریداری شده خود استفاده کنند.
اصالً حجم مهم نیســت .همین قیاســی که انجام
میدهید و میگوید ســرعت کاهش پیدا کرده ،نشــان
از اشــتباه رایج موجــود در بازار دارد .چرا که شــما فکر
میکنیــد بایــد آنقــدر ســرعت داشــته باشــید کــه این
حجمی را که خریداری کردید ،مصرف کنید.
گفته میشــود در مدل جدید تعرفهگذاری
چون کاربران حجم باالیــی از اینترنت دارند،
ترجیــح میدهنــد از  vpnاســتفاده کننــد تــا با

