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نگاهی به فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سال 96

قطار «فاوا» روی ریل اصالح
علی پرند
روزنامه نگار

سالنامه 96

فناوری

110

ســال 96رابایدیکســالسرنوشــتســازنامید،چرا
کهاینســالمصادفبودباآخریــنماههایفعالیت
 4ســاله دولــت تدبیــر و امیــد ،دولتــی که ناخواســته
میــراثداربســیاریازنابســامانیهایبــهجاماندهاز
دولتهایقبلبودونیازداشتبرایترمیمزخمهای
قدیمــی،رونددرمــانرابادارویاعتــدالپیشبگیرد
واینمهممحققنمیشــدجزباحضورپرشــورمردم
پــای صندوقهــای رأی در انتخابــات دوازدهــم دوره
ریاســت جمهــوری ،عاقبــت  29اردیبهشــت مــاه،
مردمبــارأیخــودامتداددولــتتدبیروامیــدرارقم
زدنــد.بــاانتخــابمجــددحســنروحانــیبهعنوان
رئیــس جمهــوری ،نخســتین قــدم ،معرفــی وزیران
برای تشــکیل کابینــه دولــت دوازدهــم بــود و در این
بینقرعه خبرســازترینوزیــرب ه ناموزیــرارتباطاتو
فناوریاطالعاترقمخورد.شــایدهمینحاشیههای
بســیاری که بر ســر معرفی محمدجواد آذری جهرمی
بهعنــوانوزیــرارتباطــاتبهوجــودآمدهبودســبب
شــدکــهرئیسجمهــوریباالتریــنزمــانرادردفــاع
از جوانتریــن عضــو کابینــه خــود اختصــاص دهد.
عاقبتجهرمی بهعنوانجوانترینوزیر،برکرســی
وزارتارتباطــاتوفناوریاطالعاتتکیهبزند.وزیری
که پیــش از ایــن در کارنامــه کاری خــود در حــوزه فاوا
ریاســتبرشــرکتارتباطاتزیرســاخترابرعهده
داشــتوبهاعتقادفعاالناینحــوزهباآغازفعالیت
آذری جهرمی در شــرکت ارتباطات زیرساخت ،قفل
زیرساخت شبکه ملی اطالعات شکســته شد و پس از
انتظار  ۱۰ساله مراکز تبادل ترافیک در کشور راهاندازی
شــد .ارائه مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات ،چشم
پوشــیازســودشــرکتارتباطاتزیرســاختبهنفع
کاربرانو...بخشــیازعملکردویدراینمدتعنوان
شــده اســت .به هرحــال نگاهی بــ ه فعالیــت وزارت
ارتباطات دولــت تدبیر و امید در چهار ســال گذشــته
نشــان میدهد این دولــت بیشــتر از هر مــوردی روی
توسعهشبکهزیرساختارتباطیکشورتمرکزداشتهتا
بتوانددرقدمبعدبخشیازخواستههایاولیهکاربران
درکشــورراکهدررأسآنداشتناینترنتباکیفیتو
بدوناختاللاست فراهمکند.دراینگزارشمروری
بر مهمترین فعالیتهــای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعاتدرسال96خواهیمداشتکهبهنوعیمیان
وزارتمحمــودواعظیومحمدجــوادآذریجهرمی
تقسیمشدهاست.

تعرفه اینترنت همچنان پرحاشیه
بحث دسترســی بــه اینترنت پرســرعت و بــا کیفیت
بــرای عموم مــردم یکــی از دغدغه های اصلــی وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بهشــمار میآیــد کــه با
آغــاز دولــت یازدهم بهصــورت جدی از ســوی دولت و
شــخص وزیــر ارتباطات پیگیری شــد .در همیــن رابطه
عزم جــدی وزارتخانه بهبــود زیرســاختهای ارتباطی
کشــور و افزایش پهنــای باند بود تا از ایــن طریق کاربران
براحتی بتوانند به اینترنت پرســرعت دسترســی داشته
باشــند .البته توسعه نسل ســوم و چهارم تلفن همراه و
رســاندن اینترنت پرســرعت به اکثر روســتاهای کشور از
جمله اقداماتــی بود که وزارت ارتباطات بشــدت پیگیر
اجــرای آن بــود و آمار و ارقامها نشــان دهنده آن اســت
که مسیر توســعه اینترنت در کشور سیر صعودی داشته
اســت و به نوعــی بایــد گفــت کارنامــه وزارت ارتباطات
در ایــن بخش بســیار درخشــان اســت .اما در ایــن میان
بحث تعرفهگــذاری اینترنت ثابت هنوز دغدغه وزارت
ارتباطات بهشــمار میرفت و نخستین قدم برای تغییر
تعرفهگذاری ابتدای مرداد ماه ســالجاری و در آخرین
روزهــای کاری محمــود واعظــی در وزارت ارتباطــات
دولــت یازدهم برداشــته شــد .واعظی در حاشــیه یکی
از برنامههــای وزارت ارتباطــات بــا اشــاره بــه تصمیــم
نهایــی بــرای ارائه اینترنــت نامحدود ثابــت اعالم کرد،
«با مصوبه تصویب شــده در کمیســیون سازمان تنظیم
مقــررات از ایــن پــس به جــای ارائــه اینترنت برحســب
حجم ،از حجم فروشی بهسمت اتصال و ارائه اینترنت
برحســب ســرعت رفتیــم ».واعظــی بــا اشــاره بــه ایــن
موضوع که در حال حاضر سرعت ،تعیینکننده قیمت
است ،گفته بود«در گذشته استفاده از اینترنت بهطوری
بــود که شــما یک بــار هنگام خرید بســته پــول پرداخت
میکردید و با اتمام حجم باز هم مجبور به خرید حجم
بودیــد ،اما اکنــون تنها به ازای ســرعت اینترنــت هزینه
میپردازیم .این مصوبه امروز تصویب شده و تا یک ماه
آینده اجرایی خواهد شــد ».اما بعد از این خبر بســیاری
از کاربــران نســبت بــه قیمتگــذاری جدیــد و تبدیــل
شــدن اینترنت حجمی بــه غیرحجمــی اعتراضهایی
را در شــبکههای مجــازی مطــرح کردنــد تــا در نهایــت
واعظــی خبــر از توقف اجــرای موقت مصوبــه جدید در
این خصوص داد .واعظی در نشســتی کــه با خبرنگاران
در اواســط مرداد ماه ســال  96داشــت ،اعــام کرد«این
مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود ،اما پس از اعالم،
به گونهای شــد که مردم تصور کردند تعرفههای جدید
به ضررشــان اســت بــه همیــن خاطر دســتور بــه توقف
اجــرای آن برای انجام بررســیهای بیشــتر دادیم ».در
نهایت تعییــن تکلیف برای مصوبــه جدید تغییر مدل
تعرفهگــذاری اینترنــت ثابــت بــه محمــد جــواد آذری

جهرمــی وزیــر ارتباطات دولت دوازدهم ســپرده شــد.
جهرمی در ابتدای شروع بهکار خود در وزارت ارتباطات
بهعنــوان وزیر وعــده داد کــه در صــد روز اول کاری خود
مدل نهایی تعرفهگــذاری اینترنت ثابت را بهطوری که
به نفع اپراتورها و کاربران نهایی باشــد ،تصویب خواهد
کرد .تقریباً دو ماه بعــد از این اظهارات او ابتدا در توئیتر
خود و بعد هم با انتشــار جزئیات بیشــتر در اینســتاگرام
خبر از نهاییشــدن مــدل تعرفهگــذاری اینترنت ثابت
داد .وزیر ارتباطات با انتشار جدول جدید تعرفهگذاری
ســرویسهای پرســرعت غیرحجمــی اینترنــت ثابــت
اعالم کرد که تعرفه سرویسهای غیرحجمی مبتنی بر
یــک مصرف منصفانــه ( )Fair Usage Policyبنا شــده
و ســقف مصرف منصفانــه در بین  ۱۸شــرکت فعال در
ارائــه ســرویس بهرقابت گذاشــته خواهد شــد .جهرمی
همچنیــن اعــام کرده کــه مصــرف منصفانــه ترافیک
داخلی بایــد حداقل دو برابر ترافیــک بینالملل لحاظ
شود .وی در پایان یادآور شده که تعرفه جدید تنها برای
دسترســی کاربران به اینترنت ثابت در نظر گرفته شــده
و تاریــخ اجــرای آن نیــز از دهــم آذر ماه خواهد بــود .اما
بعد از انتشــار این پست در اینســتاگرام برخی از کاربران
بــا اعالم اینکه ایــن روش به ضرر آنها تمام خواهد شــد
در کامنتهــای مختلــف اعــام کردنــد کــه بــا مصوبــه
جدیــد هزینــه اســتفاده از اینترنــت آنهــا افزایــش پیــدا
کرده نــه کاهش .حجم کامنتهای انتقــادی هم آنقدر
بــاال بود که جهرمی چند ســاعت بعد در پســتی دیگر به
ارائــه توضیحات بیشــتر در اینســتاگرام خــود پرداخت.
او تأکیــد کــرد ،در قیاس بــا تعرفه قبلــی ،حداقل حدود
 30درصــد کاهــش هزینــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــرای
کاربــران پیشبینی میشــود .وزیر به کاربــران اطمینان
داده کــه حتی با وجــود مفهوم مصــرف منصفانه بیش
از 80درصــد کاربــران دیگــر نیــازی بــه خریــد حجــم یا
پرداخــت هزینــه اضافــه نخواهند داشــت .بــه هرحال
بحث تعرف ه گــذاری اینترنت همچنان با حاشــیههایی
همــراه اســت و بســیاری از شــرکتهــای ارائــه دهنــده
اینترنت طرح جدیــد را به ضرر خود و کاربران میدانند
ولــی وزیــر همچنان بــر این اعتقاد اســت کــه  80درصد
کاربران از این طرح رضایت دارند.
جنگ با قاچاقچیان با سالح رجیستری
قاچــاق تلفــن همــراه یــک بــازار پرســود میلیاردی
اســت که مبــارزه بــا آن تبدیــل به یکــی از دغدغــههای
اکثر دولتها شــده اســت .براســاس اظهارات گمرک و
فعاالن تلفنهمراه ،بــاالی  90درصد بازار تلفن همراه
کشــور را کاالهــای قاچــاق تشــکیل میدهند کــه همین
شــرایط نیز سود چند هزار میلیارد تومانی را راهی جیب
ســودجویان کرده اســت .گفتنی اســت در همین راســتا
راهکارهای بســیاری از ســوی دولتهــای مختلف برای

