بارگذاری فیلم ،این حجم براحتی تمام شــود.
آیا واقعاً آماری وجود دارد که این ادعا را ثابت
کند؟
حجــم اســتفاده از  vpnافزایش پیدا نکرده اســت.
تــا االن  ۲۵درصــد کل مشــترکان به ســمت اســتفاده
از اینترنــت براســاس مــدل جدیــد منتقــل شــدهاند.
 ۷۵درصــد مشــترکان اینترنــت ثابــت با وجــود اینکه
قراردادهــای قبلیشــان تمدیــد نشــده ،روی مــدل
قدیمی هستند.
بهنظــر شــما ایــن آمــار نشــان نمیدهــد
کــه کاربــران از همــان مــدل قدیمــی رضایت
بیشتری داشتند؟
خیــر ،چــون هنــوز قراردادهــای قبلی تمام نشــده
اســت .دلیــل دیگری کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد،
این اســت که مــدل جدید اینترنت برای شــرکتهای
اینترنتــی مقــرون بــه صرفــه نیســت .این شــرکتها
براساس مصوبه قدیمی ،سودهای هنگفتی به دست
میآوردنــد کــه حاال با ایــن مصوبه این ســودها از بین
رفته است ،پس شــروع میکنند به تزریق احساس به
مشترک نهایی .چگونه میشود وقتی هنوز ۷۵درصد
مشــترکان اینترنتی براســاس مدل قدیمــی اینترنت
ســرویس دریافت میکننــد اما شــرکتهای اینترنتی
مــدام در حــال پمپاژ این خبر هســتند که درآمدشــان
کاهــش قابــل توجهــی داشــته اســت؟ البتــه بررســی
میــزان رضایت مشــترک نهایی برای ما مهم اســت و
مــا این موضــوع را در نظر داریــم .در همین راســتا در
تحلیل رفتــار  ۲۵درصد کاربران که براســاس مصوبه
 ۲۶۶سرویس اینترنت دریافت کردهاند به این نتیجه
رســیدهایم که عدهای هســتند که به صورت مقطعی
از اینترنت اســتفاده میکنند و مصــرف باالیی ندارند
و حجم مصرفشــان هم کم اســت اما سرعت باالیی
میخواهنــد ،در کنار همه اینهــا وضع مالی خوبی هم
ندارنــد و به نوعی قشــر ضعیف بواســطه این مصوبه
متضرر شدهاند.
پیشــنهاد شــما در خصوص ایــن افراد هم
این بود که از دیتای موبایل استفاده کنند؟
بلــه ،ابتدا پیشــنهاد دادیــم که این دســت کاربران
از دیتــای موبایــل اســتفاده کننــد .البته کــه در ابتدا ما
میخواســتیم مــدل حجمــی بــرای ایــن کاربــران در
مصوبــه  ۲۶۶در نظر بگیریم اما دیدیم که شــرکتها
پیــش از این بهخاطر قرار دادن دو مدل حجمی و غیر
حجمی در کنار هم بهکاربران اجحاف کرده بودند .در
نهایت تصمیم بر این شــد که تا پایان فروردین ســال
 ۹۷و جــا افتــادن حدودی مــدل جدید بــرای کاربران
صبــر کنیــم و بعد بــرای ایــن دســت از کاربــران مدل
جدیدی ارائه کنیم.
نظرســنجی یا تحلیلــی انجــام دادهاید که
از  ۲۵درصــدی کــه براســاس مصوبــه جدیــد
اینترنــت دریافــت میکننــد ،تا چه میــزان از
سرویس خود راضی هستند؟
براســاس نظرســنجی ،تماسهــا و بازخوردهایی
که دریافــت کردهایــم ،حــدود  ۷۰درصد مشــترکانی
کــه بــه اســتفاده از ســرویس اینترنت براســاس مدل
جدید منتقل شدهاند ،از سرویس خود راضی هستند.
مــا قائــل بــه ایــن موضــوع کــه شــرکتهای اینترنتی
متحمل ضرر شــوند نیســتیم امــا موضوع این اســت
که اجرای درســت این مصوبه یک بازه زمانی ۹ ،۶ماه
یا یک ســاله میخواهد تا اصالح شــود .بــا مدل قبلی
نمیتوانســتیم توســعه اینترنــت ثابــت در کشــور را

در بین نسل جوان حضور من در دولت مقدار
زیادی در چشم است من را نماینده نسلی
میبینند که موفقیت مرتبط با موفقیت
خودشان است .خیلیها حتی من را میبینند
و میگویند ما از شما خوشمان نمیآید اما
باید موفق باشید

داشــته باشــیم .در واقع با مدل قبلی رشــد استفاده از
ویدئو روی شبکه ملی اطالعات جا نمیافتاد.
همانطور که خودتان اشاره کردید ،اجرای
مصوبــه  ۲۶۶بــرای شــرکتهای اینترنــت یا
همان دارندگان  FCPمقرون بهصرفه نیست.
این شــرکتها باید چه کاری برای ادامه حیات
خود در بازار داشته باشند؟
اپراتورهــای اینترنتــی بایــد مدل درآمــدی خود را
تغییــر دهند .اگر بخواهند با روش قبلی به رشــد خود
در بــازار ادامــه دهند و مردم را مصرفگــرا بار بیاورند
که بیشــتر مصرف کنند تا آنها پول بیشــتری بهدســت
بیاورنــد ،ایــن کار منطقــی نیســت .شــرکتها بایــد
براســاس مصوبــه جدید رشــد کنند و ســود بهدســت
بیاورند.
ابتــدای ســال معــاون دولــت الکترونیک
ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به ایجاد ۶۶
میلیون پرونده الکترونیک ســامت از حذف
دفترچههــای بیمه در راســتای توســعه دولت
الکترونیک تــا یک مــاه آینده خبــر داده بود با
توجــه بــه پایان ســال آیا ایــن طرح اجرا شــده
است؟
موضــوع «کارپوشــه» زیرســاختهایش آمــاده
و بــه بهرهبــرداری رســیده اســت کــه هــر ایرانــی یک
روالی داشــته باشــد که مراجعات و اطالعــات دولتی
از ایــن طریــق در اختیــارش قــرار بگیــرد .در رابطــه با
دسترســیها و مشــخص کــردن هویتهــا ،چالشها
و ناهماهنگیهایــی بــه وجــود آمد .این بحــث وجود
داشــت که ما میخواهیم کارپوشــه دیجیتال کاربران
را ایجــاد کنیــم .اما برای ایجــاد آن یــک روال فیزیکی
در نظــر گرفتهایــم .در فرآینــد دولــت همــراه آمدیم
«کارپوشــه ایرانیــان» را در برنامــه دولــت همــراه
گنجاندیم .از این طریق کاربر از طریق گوشــی به همه
اطالعاتــی کــه بــرای دســتگاههای دولتی و ...ارســال
کرده دسترسی خواهد داشت .نرم افزار دولت همراه
که تا چنــدی بعد رونمایی میشــود ،یکــی از گزینهها
کارپوشــه اســت که تأیید هویت را بهصورت دیجیتال
انجام میدهد تا مردم برای فعالسازی حساب خود
دیگر نیاز به حضور فیزیکی نداشته باشند.
فارغ از سؤالهای دیگرکهمیتوان در حوزه
فاوا از جنابعالی پرسید ،ترجیح میدهم زمان
باقی مانده مصاحبه را به چند ســؤال شخصی
اختصاص دهم .بهعنــوان نمونه آیا حقیقت
دارد یک تیم متشــکل از  50جــوان دهه  60و 70
شما را در کارهایتان مشاوره میدهند؟
خیــر ،از اول کــه کارم را بهعنــوان وزیــر ارتباطــات
شــروع کردم ،یک شــورای دســتیاران جوان را تشکیل
دادم .به همه مدیــران زیرمجموعه وزارت ارتباطات
الــزام کردم که دســتیار جوان داشــته باشــند .طبیعتاً

بدنــه وزارت ارتباطــات الیههای ســنی مختلفی دارد
و تفــاوت نســلی در وزارت ارتباطــات زیاد اســت .من
از مدیــران بخشهــای مختلــف گــزارش دریافــت
میکنم تا از بازخوردهای اتفاقات مختلف وزارتخانه
باخبــر باشــم .یکــی از بخشهایــی کــه گزارشهــای
خوبــی از آنهــا دریافــت کــردهام ،دســتیاران جــوان
اســت .دســتیاران جوان ســاختار مشــاورهای ندارند.
یعنــی به مــن مشــاوره نمیدهنــد بلکه پیشــنهادات
و گزارشهــای مختلــف درخصــوص موضوعــات
را در اختیــار مــن میگذارنــد .تعــداد نفراتشــان
هــم مشــخص اســت و  ۵۰نفر نیســتند .به تعــداد هر
ســازمان یک نفر مشــخص شده که جلســات هفتگی
دارنــد .یکــی از وظایــف اصلیشــان هــم شناســایی
افــراد نخبــه و متخصص در ســازمانها اســت چرا که
ماباید نسل جوان را بســرعت در بخشهای مختلف
جایگزین کنیم.
آیا  5سال قبل این تصور را داشتید روزی بر
مسند وزارت ارتباطات تکیه خواهید زد؟
خیــر ،حتــی یــک ســال پیــش هــم چنیــن فکــری
نداشتم.
به ندرت دیده شــده وزیری بــه همراه فرزند
خردســال خود در جاهای عمومی مثل سینما
ظاهر شود اما تصویری از شــما در همین رابطه
در فضای مجازی انتشــار یافت که بازتابهای
بسیاری به همراه داشــت .آیا این حضور دلیل
خاصی داشت؟
جوابش مشــخص است؛ بچه به مادرش نیاز دارد
و مادرش میخواست که به سینما برود .طبیعتاً بچه
خردســالی که شیر خشک نمیخورد ،باید با ما همراه
میشد .البته این آمادگی وجود داشت که اگر بچه سر
و صدا کنــد ،او را از محیط ســینما دور کنیم .الحمدهلل
او خیلی آرام در کل فیلم خواب بود و هیچ مشکلی به
وجود نیامد .توجه داشته باشید بخشی از وظایف من
بهعنوان وزیر ،بخشــی پدر و بخشــی هم همسر است.
اینکــه وزیر شــدم ،دلیل نمیشــود وظایف همســری
خــود را کنار بگــذارم .ممکن اســت آنها ایثــار کنند اما
مــن بایــد وظایفــم را انجام بدهم .همســرم دوســت
داشت با من به سینما برود و من هم او را با کمال میل
به سینما بردم.
بهعنــوان آخریــن ســؤال شــما در کابینــه
دولت بــه وزیر جوان مشــهور هســتید .آیا این
لقب باعــث شــده بیشــتر از وزیران دیگــر زیر
ذرهبین باشید؟
در دولــت واقعــاً تفاوتــی بیــن وزیــران گذاشــته
نمیشــود .حضور ما در مجموعه دولت بار ســنگینی
نــدارد حضــور مــا فعاالنــه اســت و درخصــوص
موضوعــات مختلــف اظهــار نظــر داریــم .ارتبــاط
دوســتانهای با وزیران برقرار شــده و شــرایط ،شــرایط
مطلوبی اســت .اما در بین نســل جوان حضور من در
دولــت مقــدار زیادی در چشــم اســت مــن را نماینده
نســلی میبیننــد کــه موفقیــت مرتبــط بــا موفقیــت
خودشــان اســت .ایــن مســئولیت کــه اگــر جهرمــی
بهعنــوان وزیــر موفــق نباشــد اعتمــاد به جوانــان زیر
ســؤال خواهــد رفــت ،بار ســنگین اســت کــه از طریق
افــکار عمومــی آن را دریافت میکنــم .در هر جمعی
کــه مــیروم ،نخســتین نکتهای کــه از آنها میشــنوم،
همین موضوع اســت .خیلیها حتی مــن را میبینند
و میگویند ما از شما خوشمان نمیآید اما باید موفق
باشید.
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