عکس :شبکههای اجتماعی

مبارزه با قاچاق تلفن همراه کشور در نظر گرفته شده که
یکی از پرســر و صداترین این طرحها «رجیستری تلفن
همراه» اســت .طرحــی که یک بــار در ســال  85به اجرا
گذاشــته شــد اما بهدلیــل سوءاســتفادههایی کــه هنگام
اجرای آن شــد توسط دولت نهم متوقف شد .در نهایت
نیــز زمزمــه اجــرای مجــدد ایــن طــرح در زمــان وزارت
محمود واعظی شــنیده شــد ،اما بهدلیــل پیچیده بودن
و حساســیت اجرا در نهایت  28مهر ماه سال  96به اجرا
گذاشته شد .وزارت ارتباطات دولت دوازدهم بهعنوان
مجــری فنی ایــن طرح اعالم کــرد که بــرای جلوگیری از
هرگونه مشــکل و سوءاستفاده ،رجیســتری تلفن همراه
در فازهــای مختلــف به اجــرا در خواهد آمــد .جهرمی و
معــاون او در ســازمان تنظیم مقررات اعــام کردند که
در فــاز اول ایــن طــرح ( 28مهــر  )96تنهــا مانیتورینگ
شــبکه انجــام میشــود و بــه ترتیــب در فازهــای بعدی
بــه نوبــت محصــوالت شــرکتهای مختلــف همچون
اپــل ،بلک بــری ،سامســونگ و ...که باید ثبت رجیســتر
بشــوند معرفی خواهند شد .گفتنی است این طرح جزو
طرحهایی اســت که موافقــان و مخالفان بســیاری دارد
ولــی عــزم وزارت ارتباطات و دیگــر نهادهایی که در این
طرح ســهیم هســتند آن اســت که این طرح بــه جدیت
پیگیــری و بــه نتیجــه برســد و تاکنون هــزاران گوشــی از
برندهــای مختلف در راســتای اجرای طرح رجیســتری
غیرفعال شــده اســت و میتــوان گفت رجیســتری جزو
اخبار مهم حوزه فناوری در ســال  96محسوب می شود.
تا آنجا که حداقــل روزانه یک یا دو خبر در این خصوص
در رســانهها انتشــار پیــدا میکنــد و شــاید داغتریــن آن
مربوط به دورزدن طرح رجیســتری باشــد .هر چند وزیر
ارتباطات بر این اعتقاد است که رجیستری تلفن همراه
در هیــچ چارچوبــی قابــل دور زدن نیســت .حــاال بایــد
منتظــر ماند و دید این طرح پرحاشــیه آیا عاقبت موفق
به حذف دست قاچاقچیان خواهد شد.
اتحاد؛ رمز بقا
یکی از اخباری که در اواسط پاییز  96بشدت رسانهای
شــد طرح ادغام شــرکتهای ارائه دهنده اینترنتی بود.
خبــری کــه حکایــت از ادغــام دو شــرکت ( FCPدارنــده
پروانه ارتباطات ثابت) داشــت .این خبر زمانی شگفتی
مخاطبان را بیشــتر برمیانگیخت که از «پارس آنالین»
بهعنــوان شــرکتی کــه ادغــام در «هــای وب» را پذیرفته
اســت نام برده شــد .بههرحال طرح ادغام شرکتهای
ارائــه دهنده اینترنت با واکنش بســیاری از فعاالن حوزه
فاوا روبه رو شــد .اکثر کارشناســان این حوزه ،طرح ادغام
را بــه فال نیک گرفتــه و بر این اعتقاد بودنــد که ادغام به
منظور جلوگیری از ســرمایه گذاریهای تکراری در تمام
دنیــا امری پذیرفته شــده اســت که با کمــک آن میتوان
در هزینههــا صرفهجویــی کــرد امــا ایــن کارشناســان بــر
این مســأله اتفاق نظر داشــتند کــه اگر قرار بــر ادغام بود
چــرا وزارت ارتباطات زمانی که هزار مجوز شــرکتهای
اینترنتی را باطل می کرد همان زمان طرح ادغام مطرح
نشــد و بــه جــای آن  17مجوز  FCPکــه هر یک بــه ارزش
تقریبــی  2میلیــارد تومــان ،بیــش از  5مجــوز MVNO
هریک حدود  5میلیارد تومان و حدود  50مجوز Servco
هر یــک به ارزش تقریبــی  2میلیارد تومان صادر شــود و
بــه دالیلی هنــوز روند عملیاتی شــدن تجــارت جدیدی
روی ایــن مجوزهــا بهطــور جدی فعال نشــده اســت .در
مقابل کســانی که اعتقــاد دارند چــرا وزارت ارتباطات از
همــان ابتدا طرح ادغام را مطرح نکرده اســت عدهای از
فعاالن این حوزه بر این باور هســتند که آن زمان با توجه
بــه قیمت پایهای که بــرای دریافت مجــوز در نظر گرفته
شــده بود ،وزارت ارتباطات تصور میکــرد که تنها پنج یا
شش شرکت درخواست دریافت آن را داشته باشند ،اما
متأســفانه این تعداد به  ۱۷شرکت رســید و این در حالی
اســت که اندازه بازار و مشــتریان اینترنت ثابت تغییری
نداشــته اســت .در مســأله ادغام شــرکتها یک پرسش
جدی میان فعــاالن این حوزه مطرح شــد که آیا تجمیع
و ادغام شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت میتواند
باعث شکسته شــدن انحصار مخابرات شود که بسیاری
از کارشناســان حوزه فاوا بر این اعتقاد هستند که در کشور
ما مخابرات بواســطه شــبکه مویرگی و کابل مســی که در
اختیــار دارد و طــی ســالهای ســال آن را توســعه داده،
خــود به خود دارای یک انحصار ذاتی اســت و هیچوقت

امــکان توســعه یــک شــبکه مشــابه بــا مخابــرات وجود
نــدارد .با اینحال وقتی که این شــرکتها ادغام شــوند،
میتواننــد در ارائه خدمات با مخابــرات رقابت کنند و با
ایدههای مشــارکتی ،از منابع کشــور به شــکل بهینهتری
اســتفاده نمایند که تمــام این موارد به نفــع کاربر نهایی
خواهد بود.
یک اتحادیه خاص
رشــد اکوسیستم اســتارتاپی در کشــور طی سالهای
اخیر براحتی و بدون دردسر برای فعاالن این شرکتها
نبوده اســت .اعتراض کسب و کارهای سنتی به فعالیت
شــرکتهای نوپــا و تجمــع آنهــا مقابــل مجلــس ،ارائه
مجــوز بــه فعالیت ایــن شــرکتها از ســوی یــک نهاد و
پلمــب آنهــا از ســوی نهــاد دیگــر ،فیلتر شــدن و حذف
اپلیکیشــن از فروشــگاهها و ...تنها بخشــی از مشــکالتی
اســت کــه در چند ســال گذشــته شــرکتهای نوپــا با آن
دســت و پنجــه نــرم کردهانــد .امــا یکــی از اصلیتریــن
مشــکالتی کــه ایــن فعــاالن را بــا دردســرهای مختلف
همراه کــرده ،مراحل پیچیــده دریافت مجــوز و قوانین
محدودکننــده در زمینــه مالیــات و بیمــه اســت .در

مشــکالت قانونی فعاالن شــرکتهای نوپا تمام تالش
خــود را بــرای تشــکیل اتحادیــه مخصــوص به کســب و
کارهای اینترنتی به کار خواهند بســت .در همین راســتا
 ۱۴تیرماه  ۹۶رئیس اتاق اصناف طی خبری اعالم کرده
بــود که اتــاق اصنــاف معاونتی را بــرای مدیریــت گروه
کســبوکارهای اینترنتی تشــکیل داده اســت و این اتاق
در حال تالش برای راهاندازی اتحادیه کســب و کارهای
اینترنتــی اســت .البتــه ایــن خبــر واکنشهایــی را نیز به
همراه داشت که تشکیل اتحادیهای برای مجوزدهی به
فعالیت کسبوکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف
کردند و مبانی قانونی تشــکیل این اتحادیه را برداشــتی
ناصحیــح از قانــون تجــارت الکترونیکــی دانســتند و
خواســتار ورود مقامــات مســئول بــه موضــوع تشــکیل
اتحادیــه کســبوکارهای مجــازی شــدند .بــه هرحال با
تمامی اختــاف نظرهای صورت گرفته عاقبت کســب
و کارهای مجازی صاحب اتحادیه شدند و باید گفت در
شــرایطی که اتحادیه کســب و کارهــای اینترنتی در بدنه
یک ســازمان دولتی شــکل بگیرد یــا خصوصی ،فعاالن
این کســب و کارها تنها امیدوارند با تشکیل این اتحادیه

رشد اکوسیستم استارتاپی در کشور طی سالهای اخیر براحتی و بدون دردسر برای فعاالن
این شرکتها نبوده است .اعتراض کسب و کارهای سنتی به فعالیت شرکتهای نوپا و
تجمع آنها مقابل مجلس ،ارائه مجوز به فعالیت این شرکتها از سوی یک نهاد و پلمب
آنها از سوی نهاد دیگر ،فیلتر شدن و حذف اپلیکیشن از فروشگاهها و ...تنها بخشی از
مشکالتی است که در چند سال گذشته شرکتهای نوپا با آن دست و پنجه نرم کردهاند
همیــن راســتا دولــت برای حل مشــکالت شــرکتهای
نوپــا سیاســتگذاریها و برنامههــای مشــخصی در نظر
گرفته اســت .برای مثال وزیر دادگســتری خبر از تشکیل
کمیسیون کســب و کارهای فضای مجازی در دولت داد
تــا بعد از طــرح موضوعــات کســب و کارهــای اینترنتی
در این کمیســیون ،دولــت پیگیر رفع آنها باشــد .در کنار
ایــن گونه فعالیتها ،ســه نشســت تخصصی بــه ابتکار
وزارت ارتباطــات و بــا حضــور اعضــای هیــأت دولــت و
ن آنها در زمســتان  95برگزار شد ،جلسههایی
نمایندگا 
که به بررســی مشــکالت و چالشهای شــرکتهای نوپا
اختصــاص یافــت و در یکــی از همیــن جلســهها وزارت
ارتباطات ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سرپرســت
معاونــت امــور اقتصــادی و بازرگانــی وزارت صنعــت،
معــدن و تجارت این وعــده را دادند که در راســتای حل

دیگر برای گرفتن یک مجوز ،مجبور به طی کردن مسیر
طوالنــی نباشــند و به جای مراجعه بــه دادگاه و پیگیری
شــکایتهای نهادهای سنتی ،روی ایده و توسعه کسب
و کارشان تمرکز کنند.
غیــر از مــوارد یــاد شــده وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در ســال  96مســائل دیگــر همچــون ارائــه
لوایــح پنجگانه بــرای پر کــردن خألهــای حقوقی حوزه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،اســتفاده از ظرفیــت
جوانــان و زنــان در بدنــه مدیریتی ،سالمســازی فضای
مجــازی برای کــودکان ،توســعه شــبکه ملــی اطالعات
و ...را بشــدت پیگیــری کــرده اســت و بــا نگاهی بــه روند
فعالیتهای وزارت ارتباطــات در دولت دوازدهم باید
گفت وزیر جوان تا این لحظه قطار فاوا را در همان مسیر
چهارساله دولت تدبیر و امید به حرکت درآورده است.
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