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پنجره

بار رومینگ ملی 
همچنان بر دوش همراه اول

ظهر روز س��ه ش��نبه ۷ دی ماه س��ال 95 ب��ود که طی 
مراسمی در برج همراه و با حضور رییس وقت سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی و مدی��ران عامل اپراتورهای 
تلفن همراه کشور، قرارداد رسمی رومینگ ملی بین شرکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه اول( با شرکت های خدمات 

ارتباطی ایرانسل و خدمات ارتباطی رایتل امضاء شد.
فناوران - بر اس��اس این قرارداد، مش��ترکان اپراتورها 
می توانس��تند در صورت نبود امکان ارتباط توسط اپراتور 

مبداء، از شبکه اپراتور طرف قرارداد استفاده کنند.
به زبان س��اده طرح رومینگ ملی به این مفهوم است که 
اگر اپراتوری در نقطه ای از کش��ور مشترک داشت اما فاقد 
زیرس��اخت، آنتن و یا ضعف در پوش��ش بود، مشترکانش 
بتوانند از بستر و ش��بکه اپراتوری که دارای پوشش بهتر و 
در دسترس است بهره مند شده و خدمات ارتباطی بگیرند.

این طرح که از سال 93 در دس��تور کار وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات قرار گرفته ب��ود، در ظاهر مثبت خود، 

مناقشات و انتقاداتی نیز در پی داشت.
ظاهر مثب��ت قضیه این بود که مش��ترکان س��یم کارت 
همه اپراتورها در هر جای کش��ور که هستند باید از نعمت 
ارتباطات محروم نباش��ند. اما در پس ای��ن ایده، ابهامات و 
انتقاداتی از همان زمان وجود داش��ت. یکی از ابهامات این 
بود که طبعا همراه اول که بیشترین سرمایه گذاری و هزینه 
و کامل ترین شبکه و پوشش را در اقصانقاط کشور و جاده ها 
داشت، هدف اصلی طرح بود و هر اپراتوری بدون کمترین 
هزینه در زیرساخت می توانست به راحتی صرفا سیم کارت 
عرضه کرده و از خدمات اپراتور میزبان )همراه اول( بهره مند 

شود.
انتقاد دیگر این بود که گفته می شد این طرح برای کاهش 
هزینه های رایتل و کمک به ای��ن اپراتور برای صرف هزینه 
تبلیغات برای جذب مشترک به جای توس��عه و هزینه در 

زیرساخت هایش تهیه شده است.
مخلص کالم اینکه گفته می ش��د هدف اصل��ی از طرح 
رومینگ ملی، صرفا فراهم سازی زمینه استفاده مشترکان 

اپراتورهای دیگر از شبکه گسترده همراه اول است.
اکنون و بعد از گذشت 4 سال از عقد قرارداد رومینگ ملی 
در ساختمان همراه اول، آمار منتش��ره در فصلنامه آماری 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان می دهد 
که این پیش بینی ها درس��ت بود و بار اصلی رومینگ ملی 

همچنان بر دوش و بستر همراه اول است.
آمار منتش��ره در بخش تلف��ن همراه فصلنام��ه آماری 
س��ازمان رگوالتوری، در خص��وص عملک��رد اپراتورها در 
حوزه رومینگ ملی، تنها در 3 ماهه پایانی )زمستان( سال 
98 نشان می دهد همراه اول با میزبانی بیش از 11 میلیون 
مکالمه، پذیرای مشترکان ایرانسل و رایتل بوده و این تعداد 
باال از تماس را ناکام نگذاش��ته و مانع نارضایتی مشترکان 
این دو اپراتور شده است. به این ترتیب که در مقطع مذکور، 
مشترکان ایرانسل بیش از ۷ میلیون و مشترکان رایتل بیش 
از 4 میلیون مکالمه را به واسطه عدم آنتن دهی و یا پوشش 
ضعیف اپراتورهای خود، به کمک و بر بس��تر شبکه همراه 

اول انجام داده اند.
در رتبه بعدی و با فاصله ای حدود 11 برابر کمتر، ایرانسل 
در مجموع تنها میزبان یک میلیون و هشتصد هزار مکالمه 
از س��وی مش��ترکان دو اپراتور دیگر )هم��راه اول و رایتل( 

بوده است.
در نهایت اینکه جدول منتشره و آخرین آمار رگوالتوری، 
مهر تاییدی بر انتقادات، ابهام��ات و پیش بینی هایی همان 
س��ال 95 زده اس��ت و اپراتور رایتل، به واس��طه نداشتن 
بسترهای ارتباطی قوی در سراسر کشور، حتی میزبان یک 
مکالمه از مش��ترکان دو اپراتور دیگر که تقریبا 99 درصد 
مشترکان موبایل کشور را پوشش می دهند نیز نبوده است.

 رنج جدید شماره سیم کارت های 
هوشمند شاتل موبایل به بازار عرضه می شود

رنج جدید شماره سیم کارت های هوشمند شاتل موبایل 
با پیش ش��ماره 0998 و کد 15 به به بازار ارتباطات کشور 

عرضه می شود.
آی تی من- این اپراتور نس��ل جدید تلفن همراه کشور 
با پوش��ش سراس��ری 3G و 4G  و پیش ش��ماره 0998، 
رنج جدید سیم کارت های هوش��مند خود با پیش شماره 
099815 را وارد ب��ازار س��یم کارت کش��ور خواهد کرد. 
انتخاب و خرید ش��ماره های رن��د و عادی رنج 15 س��یم 
کارت های هوشمند ش��اتل موبایل از ساعت 15 روز شنبه 
20 اردیبهشت در سراسر کش��ور و به طور همزمان امکان 

پذیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، شاتل موبایل پیش از این رنج های 
099810، 099811، 099812 و 099814 را ب��ه ب��ازار 
عرضه کرده بود. پیش از این ش��اتل موبایل، برای نخستین 
بار در ایران و با پیاده س��ازی راهکاری جدی��د و نوآورانه ای 
از س��یم کارت  هوش��مند خود رونمایی کرده بود. فناوری 
اختصاصی سیم کارت هوشمند شاتل موبایل، به طور مداوم 
ش��بکه و آنتن موجود در موقعیت جغرافیایی مش��ترک را 
تحلیل و به صورت خودکار با کیفیت ترین پوشش سیگنال 

را در هر منطقه از کشور انتخاب می کند.
به عب��ارت دیگر، با پیاده س��ازی این فن��اوری نوآورانه، 
مشترکین ش��اتل موبایل در هر لحظه و براساس موقعیت 
جغرافیایی خ��ود، به طور هوش��مند به بهترین ش��بکه و 
قوی ترین آنت��ن موبای��ل در نزدیکی محل اس��تقرار خود 
متصل می شوند و بهترین کیفیت و گسترده ترین پوشش 
فناوری های 4G/LTE 3.75G ،3G و 4.5G  کشور را در 

هر منطقه  تجربه خواهند کرد.
متقاضی��ان می توانن��د ع��الوه ب��ر ام��کان مراجع��ه به 
یک��ی از 400 مرک��ز خدم��ات اختصاص��ی ش��اتل و ی��ا 
1۷00 نماین��ده فروش و خدم��ات پس از فروش ش��بکه 
تلفن هم��راه ش��اتل موبایل در سراس��ر کش��ور، از طریق 
http://shop.مراجع��ه ب��ه فروش��گاه اینترنت��ی

shatelmobile.ir ، ثب��ت نام تلفن��ی از طریق تماس 
با ش��ماره 09981000000 و یا ارس��ال عدد 1 به همین 
ش��ماره از طریق پیامک، اقدام به انتخاب ش��ماره و خرید 
سیم کارت هوش��مند ش��اتل موبایل کنند تا بدون نیاز به 
خروج از منزل و ب��ه صورت رایگان درب من��زل ثبت نام و 
 احراز هویت ش��ده و سیم کارت هوش��مند خود را تحویل

 بگیرند.

قرار ب��ود اس��تفاده از اینترنت م��ورد اس��تفاده در 
اپلیکیشن شاد رایگان باش��د،حاال مسئوالن می گویند 
اکنون ای��ن هزینه ها )اینترن��ت( به نوع��ی جایگزین 

هزینه های جاری )ایاب و ذهاب و...( شده است.
مهر - ب��ا گذش��ت ی��ک م��اه از راه اندازی ش��بکه 
دانش آموزی شاد همچنان این شبکه با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم می کند و گالیه والدین و خانواده ها را 
در پی دارد به طوریکه هر روز مشکلی جدید در استفاده 
از این اپلیکیشن توسط کاربران رونمایی می شود. اگر 
در ابتدا بیش��ترین مش��کل در نصب و ورود کاربران به 
این ش��بکه بود حاال نحوه بارگذاری فایل ها، مشکالت 
انتقال صدا در این اپلیکیشن و به طور کلی سودمندی 
در استفاده آسان و کاربردی برگزاری کالس های درس 
مجازی محل ابهام اس��ت به طوریکه گزارش می رسد 
بسیاری از کالس ها بار دیگر به محل برگزاری در دیگر 
پیام رسان ها دوباره کوچ کرده اند. ضمن اینکه همچنان 
بحث اینترنت هزینه بر اس��تفاده از این اپلیکیشن نیز 

محل سوال است.
مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری 
وزارت آموزش و پ��رورش با بیان اینکه ت��ا امروز 892 
میلیون و 210 هزار فایل در ش��بکه ش��اد بارگذاری و 
تبادل شده که به طور  متوس��ط هر فایل 20 مگابایت 
است، در پاس��خ به نتیجه گیری پرسشی در خصوص 
اینکه »تب��ادل این می��زان فایل  مع��ادل 18 میلیون 
گیگابایت می ش��ود و اگ��ر هرگیگابای��ت را 1000 تا 
5,000 توم��ان در نظر بگیری��م، ارزش ریالی  اینترنت 
مصرف ش��ده 18 تا 90 میلیارد تومان می ش��ود، مگر 
آموزش رایگان نیست، برای چه چنین رقمی  را به مردم 
تحمیل کرده ایم؟« گفت: س��ه ماه است که مدرسه ها 
تعطیل اس��ت، هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قباًل 
 وجود داش��ته و اکنون این هزینه ها به نوعی جایگزین 
هزینه های جاری ش��ده اس��ت. البته ما ب��ه دنبال آن 

هستیم که هزینه مصرفی شبکه شاد رایگان شود. 
ش��رفی ای��ن پاس��خ را در حال��ی می دهد ک��ه این 
اپلیکیش��ن این روزها قرار است تمام دانش آموزان اعم 
از آنها که پی��ش از این به مدارس دولت��ی می رفتند یا 
غیردولتی استفاده شود و برای شماری از والدین هزینه 
کردن برای تحصیل فرزندان در حالت عادی هزینه ای 

در بر نداشت.
هر چند وی اف��زود: موضوع رایگان ب��ودن اینترنت 
اس��تفاده از این ش��بکه با س��تاد ملی کرونا نیز مطرح 
شده و پیگیر هس��تیم که از طریق مراجع ذی  ربط این 

اتفاق  بیفتد. 
وی با بیان اینکه نمی توانستیم آموزش را در تعطیالت 
ناشی از کرونا تعطیل کنیم و از همان روزهای ابتدایی 
تعطیالت، آموزش مکمل از طریق رس��انه ملی شروع 
ش��د گفت: ضعف بزرگ آموزش تلویزیونی عدم امکان 
 تعامل دوطرفه بود و آموزش و پ��رورش باید دنبال راه 
دومی می رفت که در زمان محدود قابل پیاده س��ازی و 
 جوابگوی جمعیت 1۶ میلیونی باش��د. در همین راستا 
شبکه ش��اد ایجاد و همکاران ما دریافت مجوز استفاده 
 رایگان از اینترنت را به ستاد کرونا بردند و اقدام شد. آنها 
که متولی پهنای باند هستند باید کمک کنند تا  فرایند 

آموزش پیش برود و هزینه خانواده ها هم کمتر شود.  
هزینه پیام رسان خارجی چند برابر  بوده است

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش 
و پرورش ادامه داد: معلمان ما به طور پراکنده آموزش ها 
را در پیام رسان های خارجی شروع کرده بودند و هزینه 
اینترنت استفاده از پیام رس��ان خارجی چند برابر  بوده 
است. مصرف پهنای باند داخلی 30 درصد افزایش یافته 
و به این معناست که از پهنای باند خارجی  صرفه جویی 
شده است. قباًل مردم این کار را در پیام رسان های دیگر 

انجام می دادند و چند برابر هزینه می کردند.  
وی ب��ا بی��ان توس��عه س��امانه گف��ت: ۷8 درص��د 
دانش آم��وزان یعن��ی 11 میلیون و 300 ه��زار نفر در 
شبکه عضو شده اند و اگر یک دستگاه تلفن هوشمند هم 
در خانه باش��د برای چند نفر قابل استفاده است. و این 

پوشش ما را افزایش داده است. 

وی افزود: کانال های اختصاص��ی محتوا ایجاد کرده 
ایم. 5000 محتوا بارگذاری ش��ده و معلمان می توانند 
اینها را  به اش��تراک بگذارند. فایل های بارگذاری شده 
در داخل کانال فشرده سازی شده است. پوشش شبکه 
خوب است. 98 درصد مدیران مدارس عضو شبکه شاد 

هستند. امکانات جدید در حال اضافه شدن است.  
وی درباره بازخودرهای دریافت��ی گفت: افرادی که 
استفاده کرده اند تعدادی با بنده تماس گرفتند و رضایت 
 داشتن. شاد بسیار زود فراگیر شد. اکنون سیستم دارد 
کارش را انجام می دهد. استفاده از ش��بکه الزام نبوده 
است. به هر حال شبکه ش��اد تنها کانال رسمی آموزش 
است. اگر جایی امکان استفاده نباشد روش های دیگر 
 آموزش دنبال می شود؛ اما اگر دسترسی وجود داشته 

باشد باید این کار را انجام دهند. 
به گفته سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت 
آموزش و پرورش اس��تفاده از مدرسه تلویزیونی کند و 
 شل نشده اس��ت؛ اما باید درنظرداشت که آموزش یک 
فرایند تعاملی است. محتوا ارایه شد اما دانش آموزی که 
 محتوا را از تلویزیون دیده اگر سوال داشته باشد باید در 
یک بستری آن را مطرح کند که در مدرسه تلویزیونی 

 این امکان وجود نداشت. 
  به معنای دیگر س��خنان وی که در برنامه تلویزیونی 
پرسشگر شامگاه گذش��ته پخش ش��د، هیچ نشانی از 
شنیده ش��دن گالیه ها و مش��کالت این ش��بکه دیده 
نمی شود در حالیکه یک س��رچ ساده با هشتک شاد در 
فضای مجازی انبوهی از مش��کالت فراگی��ر معلمان و 
والدین را در استفاده از این اپلیکیشن مشخص می کند.
 آموزش اینترنتی به معنای دسترسی عادالنه 

است؟
ناظمی، مع��اون وزی��ر ارتباطات و رییس س��ازمان 
فناوری اطالعات کشور نیز با بیان اینکه آموزش ها را به 
سمت فضای مجازی برده ایم در حالی که مساله فقط 
 on time  بودن نیس��ت بلک��ه  real time  بودن  هم 
هست گفت: آیا دسترسی به زیرساخت ها و دسترسی به 
نوع سواد دیجیتال هم عادالنه توزیع شده است  یا خیر؟ 
که به نظر می رس��د توزیع عادالنه نیس��ت. آیا آموزش 
اینترنتی به معنای دسترس��ی عادالنه ب��ه آموزش نیز 

هست؟
وی افزود: دو زیرس��اخت اصلی داریم؛ دسترسی به 
اینترنت و در دس��ترس بودن ابزار. چقدر دسترسی به 
اینترنت وجود دارد؟ نرخ نفوذ اینترنت در کش��ور 90 
درصد اس��ت و ما جزو یک چهارم مثبت دنیا هستیم. 
 س��ال 92 ضریب نفوذ اینترنت در آمری��کا ۷4 درصد 
بوده و ضریب ما 22 درصد بوده است؛ توان زیادی برای 

 افزایش دسترسی صرف کرده ایم.  
وی ادامه داد: اما درباره در دس��ترس بودن ابزار باید 
گفت که آیا همه مردم یک کش��ور پول دارند که ابزار 
 بخرند؟ این امر به اقتصاد کش��ور بر می گردد. در بخش 

خدمات نیز پلتفرم ها و نرم افزارها بسیار مهم هستند. 
رییس س��ازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه یک 
عامل مهم دیگر محتوا اس��ت گفت: محتوا توسط یک 
معلم برای دانش آم��وزان خودش تولید می ش��ود. اما 
محتواهای آموزشی متعدد و فیلم های حرفه ای که قابل 
استفاده برای همه باش��د وجود ندارد. هیچکدام از این 

شاخص ها در وضع بهینه نیس��ت. در حوزه زیرساخت 
اینترنت  فاصله ما با دنیا خیلی زیاد نیست. اما در شاخص 
خدمات و محتوا فاصله داریم؛ در محتوا وضع ما از همه 

بدتر است و در حوزه خدمات در میانه قرار داریم. 
وی ادام��ه داد: ام��روز ح��دود ۷0 میلیون گوش��ی 
هوشمند در ایران داریم. یک پیمایشی قباًل انجام شده 
که نشان  می دهد ممکن است در یک خانواده برخوردار 
هر 4 فرزند گوشی داش��ته باش��ند اما در یک خانواده 
کم  برخوردار هیچکدام نداشته باش��ند. دوم اینکه آیا 
والدین گوش��ی را در اختیار فرزند خود قرار می دهند؟ 
طبق  این پیمای��ش 50 درصد والدین گوش��ی خود را 
در اختیار فرزندان قرار می دهن��د. 10 درصد فرزندان 
گوش��ی  ش��خصی دارند و 40 درصد از گوشی والدین 

استفاده می کنند. 
وی با بی��ان اینکه ب��ه دلی��ل نابرخورداری ه��ا، اگر 
می خواس��تیم س��راغ آموزش برویم باید توان خود را 
روی دیگر  ابزار چون رادیو و تلویزیون، لوح های فشرده 
آموزشی، کتاب و… می گذاشتیم گفت: در مرحله بعد 
اگر  محتوایی مانند فیلم داشتیم که افراد می توانستند 
آن را دانلود کرده و تماش��ا می کردند بار شبکه تقسیم 
می ش��د و هزینه ها کاهش می یافت نه ح��اال که همه 
بار شبکه در یک زمان مش��خص مثاًل از 9 صبح تا یک 

بعدازظهر می افتد. 
رییس س��ازمان فناوری اطالعات  نیز  ک��ه  در  برنامه 
پرسش��گر  صحبت  می کرد اف��زود: 90 درص��د مردم 
دسترس��ی ب��ه اینترنت دارند ک��ه 10 درص��د ثابت و 
80  درصد روی موبایل اس��ت. این هزین��ه از روی باند 
فرکانس��ی تجهیزات می آید. اگر ای��ن دو باند فرکانس 
آزاد  شود می توان کل این هزینه را رایگان کرد. اکنون به 
محل اشباع باند رسیده ایم. بارها هم این درخواست را 
 مطرح کرده ایم.  وی درباره رایگان شدن اینترنت برای 
مردم و استفاده از شبکه شاد دو راه حل ارایه داد و گفت: 
یک راه حل  ساده این است که این دو باند فرکانسی را 
آزاد ش��ود که ما ظرف یک هفته آن را ب��اال می آوریم و 
اینترنت برای آموزش و پرورش رایگان می شود. راه حل 
دوم هم این است که در ش��بکه ملی اطالعات ظرفیت 
24 ترا  داریم و حاضریم اینترنتی که دولت می فروشد 
رایگان کنیم به ش��رط آنکه اپراتوره��ا آن را رایگان در 
اختیار ق��رار  دهن��د. کل هزینه ای ک��ه از طرف دولت 
تحمیل می شود 8 درصد است. علت افزایش این هزینه 
این اس��ت که به نظر می رس��د مکانیس��م های مالی را 
طوری تنظیم کرده ایم که به ضرر مردم و به نفع منافع 
گروهی باشد. سخنان وی در حالی سوال های بسیاری 
را مطرح می کند که در رأس این س��وال ها باید پرسید 
همانطور که از ابتدا درباره انحصاری کردن آموزش در 
فضای مجازی در اپلیکیشن خاص محل سوال بود، این 
تنظیم مکانیس��م های مالی در این خصوص به گونه ای 
که عماًل به ض��رر مردم و به نفع مناف��ع گروهی خاص 
باشد، در کدام بخش از آموزش و پرورش تصمیم گیری 
ش��ده اس��ت و آیا عدم تالش برای اجرای مصوبه ستاد 
ملی کرونا برای رایگان بودن استفاده از اینترنت در این 

اپلیکیشن باید معنای خاصی داشته باشد؟
  آینده کودکان مان را به گروگان گرفته ایم

ناظمی در واکنش ب��ه صحبت های تق��ی پور، عضو 

شورای عالی فضای مجازی درباره عدم وجود تجهیزات 
برای بهره برداری از دو باند فرکانسی گفت: ایرانسل به 
طور رس��می اعالم کرده تجهیزاتش آماده است و باید 

 حافظ منافع مردم باشیم.  
وی در پایان گفت: در حوزه زیرساخت هزینه ای را به 
مردم تحمیل می کنیم سوال این است که اگر دولت 8 
 درصد پولی که بابت اینترنت می گیرد را رایگان کند؛ آیا 

اپراتور ایرانسل اینترنت را برای مردم رایگان می کند؟
رییس سازمان فناوری اطالعات افزود: آموزش را به 
یک پیام رسان انحصاری تقلیل داده اند که درست نبوده 

 و ما آینده کودکان مان را به گروگان گرفته ایم.  
رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز با 
بیان اینکه آموزش هزین��ه دارد، آموزش  حضوری یک 
هزینه هایی دارد و آموزش مجازی هم همینطور گفت: 
چون برای ای��ن تعطیالت آمادگی  نداش��تیم خیلی ها 
از قبل برای م��دارس و آموزش و حتی س��رویس ایاب 
و ذهاب هزینه کرده بودند و اکن��ون  گویی هزینه های 
اضافی دارد از خانواده ها دریافت می شود که باید درباره 

اینها در جای خودش بحث و  تصمیم گیری بشود. 
عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: از آن سو در 
کشور ما تالش شده برابر با قانون اساسی، رایگان بودن 
 آموزش رعایت ش��ود و مدارس و دولت هزینه ای بابت 
آم��وزش از خانواه ها طلب نمی کنند ام��ا تأمین هزینه 
 اینترنت و پهنای باند بحث دیگری اس��ت. در ش��ورای 
عالی بحث ش��ده که باید با ایجاد شبکه ملی اطالعات 
 تفاوتی بین پهنای باند داخل و خارج قائل شویم. قاعدتاً 
برای پهنای باند داخلی نباید هزینه باال داش��ته باشیم 
 و این هزین��ه می تواند تا ی��ک دوازده��م کاهش یابد. 
تالش هایی هم صورت گرفته اس��ت و ب��ه عنوان مثال 
اکنون برای استفاده از پیام رسان های داخلی یک سوم و 
برای سایت های داخلی یک دوم هزینه معمول اینترنت 

از  مشترکان دریافت می شود. 
وی در پاسخ به اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی 
در رایگان کردن اینترنت برای آموزش و پرورش نقشی 
 داشته و آیا ضعیف عمل کره است یا خیر؟ گفت: فلسفه 
اصلی شبکه ملی اطالعات همین بوده و تا کنون  محقق 
نشده است و یک مطالبه عمومی است. دو سند در این 
زمینه تصویب و چارچوب کار مش��خص شده است و از 
اینجا به بعد وظیفه دولت بوده است که بودجه تصویب و 
آن را اجرا می کرد که اکنون درصد کمی اجرا شده است.  

عضو ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی در واکنش به 
اظهارات رییس س��ازمان فناوری اطالع��ات مبنی بر 
در اختیار  قرار ندادن دو فرکانس از س��وی صداوسیما 
گفت: در حال حاضر مش��کل ما توس��عه پهن��ای باند، 
مشکل فرکانس های صداوسیما نیست. اوالً اپراتورهای 
ما تجهیزاتی در این باند ندارند ک��ه بتوانند پهنای باند 
را افزایش دهند.  دوم اینکه توسعه شبکه ما نامتجانس 
اس��ت و بین ش��بکه ثابت و موبایل تفاوت وجود دارد 
و ما آن نرم را  رعای��ت نکردیم و ش��بکه را در قالب بی 
سیم توس��عه دادیم و هزینه اش گران تر تمام می شود. 
همچنین در  مصرف فرکانس باید مباحث اقتصادی را 

لحاظ کنیم.  
وی اف��زود: از نظ��ر فن��ی به ط��ور قاط��ع می گویم 
که هی��چ اپرات��وری تجهی��زات راه ان��دازی فرکانس 
را ن��دارد. اگ��ر  م��ی  خواس��تیم حاف��ظ مناف��ع 
 م��ردم باش��یم بای��د ش��بکه مل��ی اطالع��ات را راه 

می انداختیم. 
وی درب��اره اینکه نرم افزارهای حرف��ه ای برای تهیه 
محتوای حرف��ه ای ایجاد نکرده ایم گف��ت: ما امروز در 
حیطه زیرساخت های ارتباطی مهیا هستیم اما مشکل 
ما آمادگی الکترونیکی اس��ت که این اتفاق کرونا باعث 
تسریع این  روند مثاًل در آموزش و پرورش شد که هنوز 
ج��ای کار دارد و باید در تولید محت��وای حرفه ای وارد 
شده و  دولت بخش خصوصی را برای ایجاد نرم افزارهای 
حرفه ای تشویق کند تا تولید محتوا به سرعت افزایش 
 یابد. توسعه فیبر نوری می تواند زیرساخت را ارزان کند. 
این پروانه از سال 91 صادر شده اما درصد پیشرفت  باال 

نبوده است. 
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خط بازار- کاهش انگیزه داللی در بازار خودرو، نیازمند یک سامانه جامع اطالعاتی از خریداران و فروشندگان خودرو در بازار است. اتاق اصناف ایران در سال های گذشته چنین سامانه 
ای را تحت عنوان”سامانه اطالعات معامالت خودرو کشور” تاسیس کرده است اما اکنون متاس��فانه وقتی به این سایت این سامانه مراجعه می شود، داده ها قدیمی  و بانک اطالعاتی آن 

ناقص است. به طور مثال وقتی در این سامانه لیست نمایشگاه داران را جستجو می کنید، هیچ داده ای ارایه نمی شود. از این رو به نظر می رسد این سامانه چندان فعال نیست.

نماینده آموزش و پرورش: پرداخت هزینه اینترنت توسط مردم طبیعی است

هزینه ۹۰ میلیارد تومانی دسترسی خانواده ها به »شاد«

دریچه

بعد از انتقادات گسترده نمایندگان مجلس
اعالم قیمت خودرو

 در سایت های درج آگهی ممنوع شد
عضو هیات مدی��ره اتحادیه کس��ب و کارهای مجازی 
گف��ت: حک��م دادگاه مبنی ب��ر ممنوعی��ت درج قیمت 
خودرو ها در آگهی های اینترنتی از روز پنجش��نبه عصر 

صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است.
تس�نیم - رضا الفت نس��ب با اعالم اینکه این قانون 
تمامی  پلتفرم های درج آگهی را ش��امل می شود،گفت: 
پیش از این نی��ز محدوده قیمتی ب��رای آگهی خودروها 
مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی باالتر از 

حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند.
در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل ها با ذکر 
قیمت را ممنوع می کند و این آگهی ها باید بدون قیمت 

درج شوند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در هفته های گذشته 
انتقادات گسترده ای از س��وی نمایندگان مجلس مطرح 

شده بود.
در همی��ن رابطه نایب ریی��س کمیس��یون قضایی و 
حقوقی مجلس نیز گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان 
س��ایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها 
گذاشت، بنابر این دس��تگاه های مرتبط از جمله دستگاه 
قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرس��ازی، سازمان 
تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و س��اختار 

هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
یحیی کمالی پ��ور نایب رییس کمیس��یون قضایی و 
حقوقی مجلس در گف��ت و گو با خانه ملت، ب��ا انتقاد از 
وضعیت س��ایت های اینترنتی خرید و فروش مس��کن و 
خودرو، گفت: متأس��فانه این س��ایت ها به مرکزی برای 
فعالیت س��وداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی 
تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، 
سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار 
پرمخاطب ش��ده اند و این مس��اله فضا را ب��رای فعالیت 
سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم 

کرده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ش��ورای 
اسالمی ادامه داد: دالالن با اس��تفاده از فضاسازی رسانه 
ای اعالم به تعیین قیمت در س��ایت های اینترنتی بسیار 
باالتر از قیمت ب��ازار می کنند، وقتی ای��ن اقدام چندین 
مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عمال 
فروش��ندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش 
مسکن را بر اس��اس این میزان قیمت تعیین می کنند و 
عمال این مساله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

وی با بی��ان اینکه قطع��ا باید از فعالیت س��ایت های 
اینترنت��ی در عرص��ه بازاره��ای اقتص��ادی جلوگیری 
ش��ود، گفت: خ��الء مدیریت��ی در کنترل س��ایت های 
اینترنتی موجب ش��ده که این س��ایت ها ب��ه عاملی در 
تالطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد 
بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و 
 مس��کن نرخ تعیین کنند و هیچ کس��ی مانع این اقدام

 نمی شود.
کمالی پور ادامه داد: س��ال گذش��ته ق��وه قضاییه به 
فعالی��ت س��ایت های اینترنت��ی خرید و ف��روش ورود 
و آن ه��ا را مکلف به ع��دم درج قیمت آگه��ی کرد، اما 
متأس��فانه به دلیل عدم همراهی مس��ئوالن و مدیران 
مربوط��ه، این اقدام ب��ه نتیجه مطلوب دس��ت نیافت و 
 حتی پ��س از این اتفاق��ات، فعالیت س��ایت ها چندین

 برابر شد.
این نماینده م��ردم در مجلس دهم با اش��اره به فاصله 
عجیب قیمت خودرو بین قیمت ب��ازار و کارخانه، گفت: 
نمی توان در شرایط فعلی س��ایت های اینترنتی خرید و 
فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های 
مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید 
چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایت ها 

ایجاد کنند.

پلیس فتا هشدار داد
برخورد با جرایم رخ داده
 در الیوهای اینستاگرامی

رییس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا گفت: 
گرچه برگزار کنندگان الیوهای پرتعداد اینستاگرام افراد 
معتبر و شناخته شده هستند اما هویت دنبال کنندگان 
قابل رصد نیست و بسیاری از جرایم ، ذیل آن رخ می دهد.

ایس�نا - س��رهنگ علی محمد رجبی در یک برنامه 
رادیوی��ی درب��اره مش��کالت رخ داده ذی��ل الیوه��ای 
اینستاگرامی ، اظهار داشت: موضوع هویت اهمیت بسیار 
زیادی دارد، گرچه الیوهای پر مخاطب اکثرا از سوی افراد 
شناخته شده برگزار می شود، اما هویت دنبال کنندگان 

الیو که تعداد زیادی هم هستند، قابل رصد نیست.
وی ادامه داد: بس��یاری از جرایم ذیل کامنت الیوهای 
افراد معتبر و شناخته شده رخ می دهد. برای مثال فروش 
مواد مخدر، سالح و مفاسد اخالقی در صفحات پر مخاطب 
رخ می دهد. متأسفانه تعداد زیادی پرونده در پلیس فتا 
دال بر این موضوع وجود دارد که مصادیق متعدد مجرمانه 
در کامنت صفحات افراد شناخته شده شکل گرفته است.

رییس مرکز تشخیص و پیش��گری از جرایم سایبری 
پلیس فتا تصریح کرد: موضوع دوم نظارت است؛ متاسفانه 
امکان نظارت در اینستاگرام وجود ندارد، چون این پلتفرم 
و بستر به قوانین و حاکمیت کشورمان احترام نمی گذارد. 
در کش��ورهای خارجی افراد مش��هور که اقدام به تهیه 
الیو می کنند، خط قرمز حاکمیتی کشورش��ان را رعایت 
می کنند و در ص��ورت عدم توجه و عب��ور از این خطوط 

بالفاصله مورد سوال و برخورد قرار می گیرند.
وی بیان ک��رد: الیوهای اینس��تاگرامی هویت و امکان 
نظارت ندارند. این پلت فرم یک پروژه برای اهداف کالن و 
بلندمدت است، برای اینکه بتوانیم طی 10 سال آینده در 
این فضا به درستی حرکت کنیم، باید بنا به فرموده اخیر 

مقام معظم رهبری در فضای مجازی قوی عمل کنیم.
رجبی ادامه داد: دلیل این تاکید این اس��ت که دنیا در 
حال ورود به عرصه حکمرانی فضای مجازی اس��ت و راه 
گریزی برای کنترل ای��ن فضا نداری��م . بنابراین باید در 
حوزه حکمرانی فضای مجازی که به ش��دت در آن دچار 

ضعف هستیم بهتر عمل کنیم.

رگوالتوری بسته های اینترنتی مبهم 
را متوقف می کند

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی رگوالتوری از رصد و نظارت دوره ای بر عملکرد اپراتورها در محاسبه حجم ترافیک 
بسته های اینترنت خبر داد و گفت: بسته های اینترنت باید به تایید رگوالتوری برسد.

مهر - محمد امامی  در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اظهار نارضایتی کاربران از اتمام 
زودهنگام بسته های اینترنت، گفت: رگوالتوری بررسی و نظارت دوره ای بر حجم ترافیک مصرفی کاربران اپراتورهای ثابت و 
همراه را در دستور کار قرار داده اس��ت. به این معنی که حجمی که در بسته اینترنت به مشترک فروخته می شود، در بازه های 
مشخص به صورت دوره ای مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد تا بس��ته ها زودتر از موعد به اتمام نرسد و همان حجمی که به 

مشترک فروخته شده، توسط وی مصرف شود.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد اپراتورها در فروش بس��ته های اینترنت، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی پیگیری می شود، ادامه داد: عالوه بر این نظارت کلی، اگر کاربری در این زمینه شکایتی داشته باشد نیز، این شکایت به 
صورت موردی بررسی می شود. اما از آنجا که ممکن است موردی وجود داشته باشد اما کسی متوجه نشود، باید برنامه نظارتی 

در خصوص حجم بسته ها به صورت دوره ای صورت گیرد.
مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری خاطرنشان کرد: در این مدل نظارتی، مشخص خواهد 
شد که آیا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه که در کشور فعالیت می کنند عملکرد مناسبی نسبت به بسته های اینترنتی که به 

کاربر می فروشند دارند و یا خیر و آیا بسته ای که می فروشند همان حجمی است که فروختند یا کمتر است.
امامی در مورد عدم اطالع رسانی اپراتورها در خصوص بسته های اینترنت و تعریف نامفهوم بسته های اینترنت توسط برخی 
اپراتورها، گفت: طبق مصوبه 2۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید برای بسته های اینترنتی که تعریف می کند 

از رگوالتوری تاییدیه بگیرد و حجم مصرف منصفانه در بسته ها با توجه به نوع سرویس، باید به تایید رگوالتوری برسد.
وی ادامه داد: در این رابطه اگر چیزی خالف مصوبه رگوالتوری باش��د مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می کنیم؛ در 
صورت تخلف نیز به اپراتور تذکر می دهیم. این مقام مس��ئول در رگوالتوری افزود: بس��ته ای که کاربر خریداری می کند باید 
حجمی معادل مصرف اینترنت بین الملل کاربر یا دو برابر مصرف داخلی و یا تلفیقی از این دو به صورت شناور باشد. به این معنی 
که زمانی که بسته ای با 40 گیگابایت مصرف منصفانه برای کاربر فعال می ش��ود، کاربر می تواند 40 گیگ اینترنت بین الملل 
مصرف کند و یا معادل 80 گیگ، مصرف داخلی داشته باشد. اما اگر قرار است تلفیقی از این دو باشد، باید به صورت شناور به 

هر میزان مصرف اینترنت بین الملل، دو برابر مصرف داخلی داشته باشد.
امامی گفت: پس از اتمام مصرف منصفانه، در صورتی که هنوز بسته کاربر به اتمام نرسیده باشد، اپراتور باید سرعت پایه را 

برای کاربر برقرار کند و اگر سرویس را قطع کند، تخلف کرده و با آن برخورد می شود.
وی در مورد ارایه برخی بسته های اینترنت با عنوان »نامحدود« توسط اپراتورها که دارای حجم مصرف و سرعت مشخص 
است، تاکید کرد: رگوالتوری با بسته های اینترنتی اغوا کننده و دارای ابهام برخورد می کند؛ اگر در بسته اینترنتی، چارچوب 

مصوبه رگوالتوری رعایت نشده باشد تخلف است و اپراتور باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

معرفی ۸ سامانه قبل از مراجعه به دادگاه
یک پژوهشگر قوه قضاییه خطاب به مراجعان به دستگاه قضا 
گفت: پیش از رفت��ن برای پیگیری امور قضایی س��ری به برخی 

سامانه هایی که خدمات الکترونیک قضایی ارایه می دهند، بزنید.
مهر - گل آرا پور مجرب پژوهش��گر ق��وه قضاییه به ضرورت 
استفاده از فناوری اطالعات در روزهای کرونایی اشاره و تصریح کرد: 
تنهاترین راه حل در این شرایط استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات 
است. طی سال های اخیر بستر ارایه خدمات الکترونیک در کشور 
فراهم شده است و اغلب ادارات و سازمان ها بخشی از خدمات خود 
را در این بس��تر ارایه می کنند؛ ولی بااین وجود چندان از ظرفیت 
موجود آن ها استفاده نشده است. وی افزود: یک از سازمان هایی که 
به دلیل کثرت مراجعین، رعایت وقت رسیدگی در آن اهمیت باالیی 
دارد، دستگاه قضایی است. قوه قضاییه از سال 1389 اقدام به ارایه 
خدمات الکترونیک در قالب طرح عدالت الکترونیک کرده است و 
در حال حاضر بخش عمده ای از نیاز به حضور فیزیکی مراجعین در 
محاکم را از طریق ارایه خدمات الکترونیک آنالین و یا دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی مرتفع شده است. خدمات اطالع رسانی از روند 
پرونده به صورت کامل برای طرفین پرونده و یا وکال و کارشناسان 
صورت الکترونیک مهیا شده است و خدمات الکترونیک قوه قضاییه 
از طریق درگاه الکترونیک به آدرس adliran.ir قابل دسترس 
است. در این تارنما می توان آدرس دسترسی به سامانه های مختلف 
قضایی را مشاهده کرد. وی به تشریح خدمات الکترونیکی قضایی 
پرداخت و گفت: سامانه ابالغ الکترونیک قضایی قابل دسترس در 
آدرس eblagh.adliran.ir، درصورتی ک��ه دادگاه ابالغی 
برای افراد صادر کرده باشد، در این سامانه قابل مشاهده است. روال 
کار به این شکل است که پس از صدور ابالغ برای اشخاص پیامکی 
به شماره همراه اعالمی افراد ارسال می ش��ود و شخص می تواند 
با ورود به این سامانه با اس��تفاده از کد ملی و رمز شخصی )پیش 
از هر اقدام قضایی افراد از طریق دفاتر خدمات قضایی در سامانه 
ثنا ثبت نام می نمایند و رمز شخصی سامانه به آن ها تحویل داده 
می شود( ابالغ های صادرشده را مشاهده کند. سامانه اطالع رسانی 

پرونده اشخاص از خدمات دیگر اس��ت که این خدمت از طریق 
گزینه “اطالع رسانی پرونده اشخاص” در پرتال عدل ایران انجام 
می گیرد. از طریق این درگاه افراد دارای پرونده قضایی می توانند با 
وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد سامانه شده و با داشتن شماره 
پرونده و یا جستجو در بازه زمانی خاص تمام پرونده های در جریان 
و مختومه خود را با جزئیات روند رسیدگی مالحظه کند. پور مجرب 
به سامانه اطالع رسانی با رمز پرونده پرداخت و گفت: این خدمت 
از طریق گزینه »اطالع رسانی با رمز پرونده« در پرتال عدل ایران 
انجام می گیرد. از طریق این سامانه بدون نیاز به رمز عبور با شماره 
پرونده، ردیف فرعی و شماره رمز پرونده می توان به اطالعات پرونده 
دسترسی داشت. پیشنهاد می شود درصورتی که تمایل دارید فرد 
دیگری به اطالعات پرونده شما دسترسی داشته باشد از این طریق 
استفاده نمائید در این صورت شخص به سایر اطالعات یا مشخصات 
قضایی شما دسترسی نخواهد داشت و صرفاً اطالعات مربوط به 
پرونده خاص را مشاهده خواهد کرد. این پژوهشگر به یکی دیگر 
از خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: سامانه پرداخت اینترنتی 
جهت پرداخت هزینه های دادرسی نیز نیازی به حضور در بانک و یا 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست و می توان از طریق آدرس  
adliran.ir/Home/InternetPayment ب��ا 
داشتن شناسه پرداخت وجه اقدام به پرداخت هزینه های دادرسی 
همچون هزینه ثبت دادخواس��ت و یا رفع نقص اس��تفاده شود. 
همچنین دو سامانه نیز جهت تسهیل امور وکال در نظر گرفته شده 
resultcase.adliran.ir/  است که از این طریق دو آدرس
lawyer.  وResultCase/CaseListForLawyer

adliran.ir/Lawyer/Index  وکال می توانن��د ب��دون 
مراجعه به مراجع قضایی بخش عمده ای از اقدامات ازجمله اطالع از 
وضعیت پرونده هایی که وکالت آن ها را بر عهده دارند و ثبت الیحه را 
به صورت آنالین انجام دهند.وی ادامه داد: کارشناسان نیز می توانند 
مشابه وکال نظریه کارشناس��ی خود را از طریق سامانه به آدرس  

expert.adliran.ir/Expert/Index  ارسال کنند.
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