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چرا اپراتورها بسته های بلندمدت اینترنت را حذف کردند
خبرنگار

یک ماه اســت که جنجال بر سر حذف
بســتههای بلندمدت و افزایش قیمت
اینترنــت بین اپراتورهــای اول و دوم و
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویی (رگوالتوری) راه افتاده اســت.
جنجالــی کــه رگوالتــوری اصــرار بــر
برگرداندن بستهها و قیمتها به روال
قبل دارد و اپراتورها اصرار بر ادامه کار
خود .اما ماجرا چیســت و کارشناســان
دربــاره ایــن ماجــرا چــه میگوینــد و
چه نظری دارند؟
ëëروایت یک افزایش تعرفه
امــا اصل ماجــرا چه بود؟ شــامگاه
 14تیرمــاه خریــد بســتههای اینترنتــی
دو اپراتــور اول و دوم با مشــکل مواجه
شــد .بعــد مشــخص شــد کــه نــه تنها
ایــن دو اپراتــور بســتههای مقــرون بــه
صرفــه خــود بــرای کاربــران را حــذف
کردهانــد ،بلکــه قیمت اینترنــت را نیز
افزایــش دادهاند .این اقــدام اپراتورها
بــا مخالفــت رگوالتــوری مواجه شــد و
حســین فــاح جوشــقانی ،رئیــس این
ســازمان آن را در توئیتر رسانهای کرد.
فــاح معتقــد اســت اپراتورهــا بــرای
حذف بسته و تغییر قیمت یا هر اقدام
دیگری باید از رگوالتوری مجوز داشــته
باشــند .فــاح در توئیتــی دیگــر اعالم
کــرد که ســازمان رگوالتوری بــه این دو
اپراتــور تلفــن همــراه اخطــار داده کــه
باید بســتههای بلندمدت حذف شــده
و قیمتها را به روال سابق برگردانند.
امــا بعــد از گذشــت  4هفتــه ایــن دو
اپراتــور بــه اخطــار ســازمان رگوالتوری
توجــه نکردنــد و معــاون وزیــراز ابالغ
جریمــه دومیلیارد تومانی به اپراتورها
خبــر داد ولــی بــاز اپراتورهــا از موضع
خــود کوتاه نیامدند .بهطوری که کار به
اخطار از سوی دفتر ریاست جمهوری،
وزیــر ارتباطــات و نماینــدگان مجلس
رسید.
محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر
ریاســت جمهــوری و وزیــر ســابق
ارتباطــات در نامــهای بــه وزرای
دادگســتری و صمت اقــدام دو اپراتور
را در حــذف بســتههای بلندمــدت و
افزایــش قیمت خالف مقررات کشــور
اعــام کــرد .جهرمــی ،وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات نیز اعــام کرد که
«گرانفروشــی اپراتورهــا در افزایــش
تعرفــه بســتههای اینترنــت تخلــف
محــض بــوده و وزارت ارتباطات با آن
برخورد خواهد کرد .ما به گرانفروشــی
اپراتورها واقف هســتیم ،اما در فضای
احساسی با آن برخورد نمیکنیم».
بــه هرحال بعد از فرصت  10روزه،
بــاز خبــری از اپراتورهــا نشــد و حتــی
پیمــان قره داغــی ،مدیــرکل حفاظت
از حقــوق مصرفکننــدگان گفــت
کــه اگــر وضعیــت بســتهها بــه حالــت

اپراتور بتواند به حیات خود ادامه دهد
همه موارد را باید در نظر بگیرد.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد
کــه بارهــا گفته شــده قیمــت اینترنت
در کشــور مــا نســبت بــه دیگر کشــورها
ارزان اســت در مقطعــی چــون مــردم
از اینترنــت کمتــر اســتفاده میکردند،
هزینههــای پرداختــی بــرای اینترنــت
را خیلــی احســاس نمیکردنــد ولــی
از آنجایــی کــه مصــرف اینترنــت بــا
محتواهــای ویدئویــی افزایــش یافتــه،
مصرف اینترنت آنها نیز افزایش یافته
و از ایــنرو تصور میکنند هزینه زیادی
بابت اینترنت پرداخت میکنند.
وی افــزود :اپراتورهــا در ســه زمینه
مکالمــات تلفنــی ،ارزش افــزوده و
اینترنــت درآمدزایــی دارنــد و همــه
میداننــد کــه درآمدزایــی مکالمــات
تلفنی به سمت شــبکههای اجتماعی
رفته است .درآمد سرویسهای ارزش
افــزوده هم کــه حــذف شــده بنابراین
تنهــا منبــع درآمــد اپراتورهــا فــروش
اینترنــت اســت و این فــروش اینترنت
اســت که میتواند اجــازه ادامه حیات
به اپراتورها داده و از ورشکســتگی آنها
جلوگیری کند.
ëëتعرفهگذاری غیرمنطقی
پــدرام محمــدی ،دیگر کارشــناس
حــوزه اینترنــت نیــز معتقــد اســت
کمیســیون تنظیــم مقــررات ،بــرای
اپراتورهــای تلفن همراه کف و ســقفی
را بــرای تعرفهگذاری اینترنت تعریف
کــرده اســت و بایــد طبق آن بــه مردم
اینترنت ارائه دهند.
محمــدی بــه «ایــران» گفــت :امــا
کمیســیون تنظیــم مقــررات مصوبــه
دیگــری مخصــوص اپراتورهــای
«غالــب» دارد بــه ایــن صورت کــه اگر
اپراتوری بخواهد هر تغییری در تعرفه
ایجــاد کنــد بایــد از رگوالتــوری مجــوز

« » 5Gچگونه فناوری است؟
قاسممجدی

کارشناس فضای سایبری و اینترنت

از زمــان ظهور فناوری ارتباطی تلفن همــراه ،روزبهروز با
افزایش کارایی و بهبود آن تأثیراتاش را بر زندگی بشری
مشــاهده کردهایم ولی فناوری  G5چگونه فناوری است
که این روزها بسیار از آن یاد میشود و معتقد هستند که
بیشازپیش باعث خواهد شد تا زندگی مردم بهبود یابد.
نســل پنجــم ارتباطــی  5Gقــرار اســت یــک گام
ترقــی بــزرگ در شــبکههای تلفن همــراه ایجاد کــرده و
ســرعت دانلود ،اشــتراک اطالعات بهصــورت بالدرنگ
( )Real Timeرا بهصورت نمایی افزایش دهد.
 5Gیــک سیســتم دیجیتالــی جدیــد بــرای انتقــال
بیتهای داده از طریق هوا است .این شبکه با استفاده از
یک رابط ( )Interfaceرادیویی جدید  ،5Gبههمراه سایر
تکنولوژیهــای نویــن در این حوزه ،قادر خواهــد بود تا از
فرکانسهــای رادیویی باالتری بهره ببرد .بهعنوان مثال
در نســل  G4فرکانس کاری در محــدوده زیر  ۶گیگاهرتز
اســت در حالی که نســل  5Gاز فرکانسهای بسیار باالتر
در حدود  ۳۰گیگاهرتز تا  1۰۰گیگا هرتز استفاده میکند.
این فرکانس بســیار باال منجر میشود تا دادههای بسیار
بیشــتری در هوا و با ســرعت بسیار باالتری انتقال یابند و
از ازدحام ( )Congestionشــبکه کاســته شود .همچنین
تأخیر ( )Latencyشــبکه بشــدت افت میکند .تأخیر در
شــبکه برابر با مقدار زمانی قبل از شــروع به انتقال داده
است که هنوز فرآیند انتقال ،دستورالعمل خاص خود را
شروع نکرده است.
رابــط جدیــد در  5Gکــه از طیــف مــوج میلیمتــری
( )Millimetre Wave Spectrumبهره میگیرد ،شبکه را
قادر میسازد تا در یک ناحیه جغرافیایی ،تعداد بیشتری
وســیله را تحــت پوشــش قرار دهــد .در نســل  4Gحدود
4هزار وسیله در هر کیلومترمربع میتوانند تحت پوشش
قــرار گیرند ،امــا در نســل  G5این مقدار بــه یک میلیون
وســیله افزایــش مییابــد .به عبــارت دیگــر تماسهای
صوتی و تصویری میتوانند بــدون ایجاد وقفه و اختالل

در طول آنها در یک فضای محدود برقرار شوند.
شــبکههای  5Gحدوداً دارای ســرعتی  ۱۰برابر بیشتر
از شــبکههای  4Gهســتند .ایــن بدیــن معنــی اســت که
تماسهــای ویدئویــی بــا رزولوشــن بســیار بــاالی 4K
(استاندارد مورد استفاده در فیلمهای سینمایی تجاری)
برقــرار میشــوند و دانلودها با ســرعت بســیار بیشــتری
انجام میگیرنــد .در این حالت انتقال دادهها در کمتر از
 ۲۰میلی ثانیه استاندارد خواهد بود.
البتــه بــرای تعداد کمــی از کاربردها ســرعتهای در
حد گیگابایت مفید است و برای اکثر کاربردها احتیاجی
به چنین ســرعتی روی گوشــیهای تلفن همراه نیست.
در واقــع بــرای کاربردهــای عــادی مانند دانلــود فیلم و
برقراری ارتباطات زنده ،نسل چهارم شبکه هم میتواند
پاسخگوی این نیازها باشد.
در حــال حاضــر چنیــن پیشبینی میشــود کــه 5G
بهعنــوان یــک کاتالیــزور بــرای تســهیل ارتباط ماشــین
و انســان بــا یکدیگــر در ابعــادی جدیــد عمــل کنــد و
فرصتهــای اقتصادی و تجاری جدیدی را خلق کند .بر
اســاس گزارش آنالیز صنایع  ،IHSنســل پنجم ارتباطی
تا ســال  ۲۰۳۵منجر به پیشــرفت حــدود  12.3تریلیون
دالری در اقتصاد جهانی خواهد شد .همچنین بر اساس
مطالعــات انجام شــده ،حجــم دادههایی کــه در جهان
تولیــد میشــود ،از  ۳۳زتا بایــت ( )Zettabytesدر ســال
 ۲۰۱۸به  ۱۷۵زتا بایت در سال  ۲۰۲۵افزایش مییابد.
نمونهای از کاربردهای بسیار مهم  ،5Gدر روباتهای

دریافــت کنــد و این مصوبــه با مصوبه
قبلی که ابتدا گفتم در تعارض اســت.
یعنــی مصوبــه تعییــن قیمــت کــف و
ســقف شــامل حال اپراتورهــا نخواهد
شــد و همیــن تضــاد باعــث ایجــاد
اختــاف و برداشــتهای متفــاوت از
مصوبه مذکور شده است.
محمــدی معتقــد اســت ،وزارت
ارتباطــات باعلــم بــه افزایــش هزینــه
اپراتورهــا ،اجــازه افزایــش هزینــه
خدمــات را بــه آنها نــداده اســت ولی
خــود هم بحق نگران افزایش ناگهانی
و چندبرابر تعرفه ارائه خدمات است،
چــرا کــه یکــی از وظایــف ذاتــی وزارت
ارتباطــات هم کنتــرل بــازار و رضایت
مصرفکننده است.
وی در ادامــه گفت :بایــد قبول کرد
کــه هزینههــای اپراتورها در ســالهای
گذشــته و رشــد نکــردن متناســب
تعرفههــا باعــث شــده تــا بــه ماننــد
فنری فشــرده شــود و حال این فنر رها
شــده اســت .بواقع در مقایســه با دیگر
صنایــع ،تنهــا صنعتــی کــه بــا کاهش
تعرفــه روبــهرو بــوده همیــن صنعت
ارتباطــات اســت .درســت اســت کــه
وزارت ارتباطــات با پایین نگه داشــتن
تعرفه ســعی کرده رضایت عمومی را
جلب کند اما بنیه این صنعت تقویت
نشــده و نوسازی و توسعه الزم صورت
نگرفتــه و تضعیــف اپراتورها را نشــانه
رفته است.
محمــدی افــزود :همیــن خطــر
فشرده شدن فنر در قسمت ارتباطات
ثابــت بهدلیــل وجــود مشــکالت نیــز
وجود دارد .چون مصوبات کمیســیون
تنظیــم مقــررات درخصــوص
اپراتورهــای غالــب ثابت نیز بدرســتی
اجــرا نمیشــود و باید شــاهد به وجود
آمدن مشــکالتی مشــابه در این بخش
هــم باشــیم .ایــن کارشــناس اینترنت

جراحی از راه دور است .در این روباتها با اینکه روبات و
کاربر کیلومترها از یکدیگر دور هستند ،اما استفاده از 5G
منجر به افزایش قابلیت اطمینان سیستم میشود .البته
در چنین کاربردهایی باید تأخیر شبکه به زیر ۲میلی ثانیه
برسد.
رواج نســل ارتباطــی  5Gموجــب میشــود تا شــبکه
زیرســاخت الزم برای حوزههای شــهر هوشمند (Smart
 )Cityو خودروهــای متصــل ( )Connected Carفراهم
شود.
شــرکت  Ericssonدر کشــور سوئیس پیشبینی کرده
که تا سال  1.5 ،۲۰۲۴میلیارد کاربر که حدود  40درصد از
جمعیت کل کره زمین را شامل میشوند ،تحت پوشش
شبکه  G5خواهند بود.
بیشــک ارتقــای شــبکه مخابراتــی کشــور بــه چنین
فناوریهای روز دنیا امری مطلوب و خواسته مردم است
ولــی باید به چند نکته توجه کرد؛ این تغییر تکنولوژیکی
به دو تغییرکلی در سمت اپراتورها و سمت کاربران نیاز
دارد .اول اینکه تغییرات باید بدرستی از سمت اپراتورها
انجام شــود تا بتوانند روی بستر  5Gخدمات ارائه دهند.
از طــرف دیگر بایــد این فناوری روی دســتگاههای تلفن
همراه پشــتیبانی شــود ولی هنوز فقط تعــداد خاصی از
گوشیهای جدید آن را پشتیبانی میکنند.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که این تکنولوژی در
دنیا از سوی چند شرکت مطرح آن هم بهصورت محدود
پیادهســازی شــده و هنوز پیادهســازی بهصورت گسترده
انجــام نشــده اســت .و اینکه هــر تکنولوژی جدیــد برای
رســیدن به اهدافی کــه برایش تعییــن میکنند نیازمند
یکســری الزامات و تغییرات اســت و اگر این پیشنیازها
بدرســتی درک و پیادهســازی نشــود نمیتــوان انتظــار
عملکــرد عالــی از آن داشــت .از ســوی دیگر هــر فناوری
دارای مزایــا و معایبــی اســت و به جــرأت میتوان گفت
هیچ فناوری از این دو امر مســتثنی نیســت و اگر هدف از
در اختیار گرفتن فناوری را به درستی بدانیم و درک کنیم،
می توانیم از معایب آن کاسته و بر مزایای آن بیفزاییم.

ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا تدبیــر و
گفتوگــو بین دو مجموعه حاکمیت و
اپراتورهــا دیدگاهــی معتدل و منطقی
شــکل گیرد کــه در آن بــا تعرفهگذاری
منطقی هم مردم و استفادهکنندگان و
هم اپراتورها منتفع شده و امکان رشد
و ارتقــای صنعت ارتباطــات در آینده
نیز مهیا باشــد و کاربران نیز در شرایط
کنونــی کــه بیــش از هــر زمــان نیــاز به
اینترنــت و خدمات ارتباطــی را تجربه
میکننــد امــکان انتخــاب تعرفههــای
منصفانه را داشته باشند.
محســن نیــک دل دیگر کارشــناس
حــوزه اینترنــت بــه «ایران» گفــت :در
خصــوص افزایش تعرفه چند دیدگاه
وجــود دارد .یکــی اینکــه اپراتــور اعالم
مــی کنــد تعرفــه را بــاال ببریــم تــا پول
و درآمــد بیشــتری بــه دســت بیاوریم
و بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــم کارمان
را توســعه دهیــم  .حــاال چه چیــزی را
میخواهید توسعه بدهید و چقدر پول
میخواهید و چقدر هزینه این توســعه
اســت و چقــدر درآمــد دارد  .یعنــی
نسبت باید رعایت شود.
این کارشناس در ادامه افزود  :وقتی
وزارت ارتباطــات بــه اپراتورهــا اعــام
کرد کــه تعرفه ها را بدهید که بررســی
کنیــم هــدف ایــن بود کــه این بررســی
انجــام شــود و نظر دهنــد .یعنی طرح
توســعه را بدهید که ببینیم چه چیزی
را میخواهید توســعه بدهیــد و هزینه
ســرمایه گذاری را هم بدهید و زمان را
هم اعالم کنیــد تا وزارت ارتباطات آن
را بررســی کند کــه متأســفانه اپراتورها
این کار را انجام ندادند .
نیک دل گفت :نکته دوم این است
کــه همــراه اول امســال  3600میلیارد
تومان ســود داده اســت  .پس افزایش
تعرفــه بــرای ســودبری اصــا توجیــه
اقتصــادی نــدارد و ســومین نکتــه این

اســت که اگر وزارت ارتباطات اینترنت
را گــران کنــد مصــرف مــردم پاییــن
آمده و دیجیتالی شــدن صنایع از بین
مــیرود .وزارت ارتباطــات از نگاه من
ترجیح می دهد توســعه بهره برداری
بیشتر باشد که کل زنجیره بتوانند سود
ببرند نــه فقط اپراتور بــه تنهایی و اگر
اپراتورها طرح داده بودند شاید ماجرا
به این جا کشیده نمی شد.
علــی توســلی دیگــر کارشــناس
حــوزه اینترنــت نیــز بــا بیــان اینکــه
دغدغــه مســئوالن در زمینــه افزایــش
قیمــت اینترنــت قابــل درک اســت،
بــه «ایــران» گفــت :ولــی شــرکتهای
ســرویس دهنــده اعم از ثابــت و تلفن
همراه ،شــرکتهای خصوصی هستند
و منطــق مانــدگاری و توســعه آنها در
تعریف حداقلی از ســودآوری است در
شــرایطی که همه قیمتها و هزینهها
بــه حــد غیرقابــل انتظــاری افزایــش
یافتــه ،چگونــه میتوان انتظار داشــت
قیمت اینترنت ثابت بماند؟
وی افــزود :مســئوالن بهتــر از
شــرکتهای اینترنتــی و اپراتورهــا از
قیمت تمام شده و هزینههای افزایش
یافتــه آگاه هســتند .ارائــه خدمــات
مســتقل از ســایر عوامــل بــازار ماننــد
هزینههای آب ،برق ،تورم و ...نیســت.
وقتــی قیمــت تمــام شــده افزایــش
مییابد شرکتهای خصوصی قادر به
حفظ قیمت فروش قبلی نیستند و اگر
به این کار خود ادامه دهند ماندگاری،
توسعه و حفظ کیفیت تولید زیر سؤال
خواهد رفت.
توســلی در ادامــه گفــت :چناچــه
دولت و حاکمیت میخواهند اینترنت
گران نشود و ارزان و باکیفیت به دست
مردم برســد بایــد از هزینههایی که در
دســت خود دارند ،بکاهند .به عبارتی،
منطقــی اســت کــه طراحــی سیاســت
ارائــه ســرویس ارزان بــا هزینههــای
عمومــی انجام شــود نه بــا هزینههای
بخــش خصوصــی .بهعنــوان مثــال
دولــت میتوانــد از هزینههــای انتقال
پهنــای باند ،حق تســهیم خود ،بکاهد
یــا راههایی چــون معافیــت از مالیات
و ...را برای کاهــش قیمت اینترنت در
نظر بگیرد.
گفتنــی اســت در آخریــن لحظــات
تنظیــم گــزارش کمیســیون تنظیــم
مقــررات ،در مصوبــهای اپراتورهــا را
ملــزم بــه توجــه بــه اخطــار ســازمان
تنظیــم مقــررات و بازگردانــدن وجــوه
گرانفروشــی اینترنــت به کاربــران کرد
کــه در صــورت تخطی از ایــن مصوبه،
ســازمان تنظیــم قادر اســت روزانه ۱۷
میلیــارد تومــان قبــض جریمــه بــرای
اپراتور متخلف صادر کند .این مصوبه
کمیســیون تنظیــم ،روز گذشــته در
دولت تصویب و از طرف رگوالتوری به
اپراتورها ابالغ شد

اخـــــــــبار

سوسنصادقی

قبــل برنگردد نــه تنهــا محدودیت در
نامبرینگ را اجرایی خواهند کرد ،بلکه
از جــذب مشــترک جدیــد و خدمــات
خردهفروشــی آنها جلوگیــری خواهند
کــرد .بــا تمــام اخطارهــا و تهدیدهــا
اپراتورهــا از موضع خود کوتاه نیامدند
تا اینکــه ســازمان رگوالتــوری به علت
افزایش صددرصــدی تعرفه اینترنت
و گرانفروشــی و رفتــار انحصارگرایانــه
از دو اپراتــور بــه ســازمان حمایــت از
مصرفکننــدگان و تعزیرات حکومتی
شــکایت کــرد و وزیــر ارتباطــات نیر در
ایــن بــاره گفــت کــه دادگاه تعزیــرات
برگزار و آخرین دفاعیات اظهار شده و
حکم آن اعالم خواهد شد .با این حال
مسئوالن دو اپراتور درباره این موضوع
کمــاکان ســکوت کردهاند .ولــی فالح،
رئیــس ســازمان رگوالتــوری اعالم کرد
کــه اپراتورها معتقدنــد در درآمدزایی
محدودیــت داشــتهاند .هزینههــای
پهنــای باند و  BTSآنهــا افزایش یافته
و از ســوی دیگر بــرای حمایت از تولید
محتــوا و ترافیــک داخلــی بــه حــذف
بســتهها و افزایــش قیمــت اقــدام
کردهاند.
الزم بــه ذکــر اســت روزنامــه ایران
تالش کرد تا با مسئوالن هر دو اپراتور و
رگوالتوری درباره این جنجال گفتوگو
کند که روابط عمومی رگوالتوری اعالم
کرد ،تا اعــام نتیجــه دادگاه مصاحبه
نمیکننــد و روابــط عمومــی هــر دو
اپراتــور نیزاعالم کردنــد که آنها حاضر
به گفتوگو نیستند.
ëëافزایش تعرفه در راه توسعه
روزنامــه ایــران در ایــن رهگــذر بــه
ســراغ کارشناســان اینترنــت رفــت تــا
ببینــد تحلیــل آنهــا از ایــن اختــاف
پیــش آمــده چیســت .رضــا زارعــی،
کارشــناس اینترنــت معتقد اســت که
اپراتورهــا تخلفــی مرتکب نشــدهاند و
در چارچوبــی کــه ســازمان رگوالتــوری
تعییــن کــرده قیمتگــذاری کردهانــد
ولــی چــون بســتهها حذف شــده مورد
اعتــراض ســازمان رگوالتــوری قــرار
گرفتهاند.
زارعی به «ایران» گفت :رگوالتوری
اپراتورهــا را مجبــور کــرده ،بســته ارائه
دهنــد و بهنظــر میرســد ارائــه بســته
بلندمــدت برای اپراتورها دیگر مقرون
به صرفــه نیســت .کار رگوالتوری برای
اجبــار کــردن اپراتورهــا به ارائه بســته،
اشــتباه اســت چــون حتــی اگــر از نظــر
قانونی هم اجازه داشته باشد تا چنین
کاری را انجــام دهــد مــا در توســعه
ارتباطات کشــور عقــب خواهیم ماند.
دقیقاً مانند آنچه در تلفن ثابت اتفاق
افتــاد .چند ســالی اســت بهدلیل عدم
تحقــق درآمــد در این بخش ،توســعه
شــبکه دچار عقب ماندگی شده است.
قانونگذار میتواند قانون تعیین کرده
و مقرراتگــذاری کند ولی بــرای اینکه

ضریب نفوذ اینترنت در کشور به  94درصد رسید

آخریــن گــزارش رگوالتــوری از وضعیــت اینترنــت کشــور از نفــوذ
۹۴درصــدی اینترنــت حکایــت دارد بــه نحوی که بالغ بــر  ۸۳درصد
مردم کاربر اینترنت موبایل هســتند و نفوذ اینترنت ثابت خانگی نیز
به ۱۱درصد رسیده است.
بــه گــزارش مهر ،آخریــن آمــار و اطالعــات بخش  ICTکشــور که
مربوط به پایان ســه ماه نخســت ســال  ۹۹میشــود توســط ســازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.
این آمار نشان میدهد که تا پایان خردادماه  ۹۹بالغ بر ۷۸میلیون
و  ۸۶هــزار و  ۶۶۳نفر در ایران از اینترنت اســتفاده میکنند و به بیان
دیگر مشترک اینترنت هستند.
از ایــن تعــداد  ۶۸میلیون و  ۹۹۲هزار و  ۱۱۵نفر مشــترک اینترنت
موبایــل و  ۹میلیــون و  ۹۴هــزار و  ۵۴۸نفــر مشــترک اینترنــت ثابــت
هستند.
بررســی این آمار حاکی از آن اســت که نســبت به پایان ســال ،۹۸
شمار مشــترکان اینترنت موبایل تغییر محسوســی نیافته ،اما تعداد
مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش کمی داشته است.
بر این اساس تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸
حدود  ۹میلیون و  ۲۴هزار نفر اعالم شــده بود طی ســه ماهه نخست
امسال حدود  ۷۰هزار نفر افزایش داشته است.
افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت
اســت که ســال گذشــته روند توســعه این بخش متوقف و حدود یک
میلیــون نفــر از کاربــران  ADSLبهدلیــل مشــکالت ناشــی از کیفیــت
نامناســب سرویس و کندی سرعت ،از دریافت این سرویس انصراف
دادند.
این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت
ثابــت گرانتر اســت اما بهدلیل کیفیت نامناســب اینترنــت ثابت در
کشــور ،کاربــران ترجیح میدهنــد از موبایل برای اتصــال به اینترنت
اســتفاده کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل را
در سال  ۹۸به همراه داشته است.
آمــار ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از روند نفوذ
اینترنت در کشور ،گویای ضریب نفوذ  ۹۴درصدی اینترنت است و به
بیان دیگر از هر  ۱۰۰نفر در کشــور  ۹۴نفر از اینترنت استفاده میکنند.
در ایــن میان ســهم نفــوذ اینترنت ثابــت  ۱۰.۹۵درصد و ســهم نفوذ
اینترنت موبایل  ۸۳.۰۵درصد اعالم شده است.
شــمار مشــترکان اینترنــت در ایــران تــا پایــان ســال  ۹۸حــدود
۷۸میلیون و  ۱۶هزار و  ۴۳۳نفر اعالم شده بود که نسبت به سال ۹۷
افزایش  ۴میلیون مشترک را در یک سال نشان می دهد.

صحت سنجی پیام ها به واتس اپ افزوده شد

پیامرســان واتــساپ قابلیــت جدیــدی را اضافــه کــرده کــه بــه
کاربرانش اجازه میدهد به صحت ســنجی پیامهای فوروارد شده به
آنها بپردازند.
به گزارش ایســنا ،براســاس پستی که در وبالگ شــرکت واتساپ
منتشــر شده است ،یک ذرهبین شیشهای در کنار پیامهایی که به پنج
نفر یا بیشــتر فوروارد شــدهاند ،ظاهر خواهد شــد .کاربــران میتوانند
روی ایــن آیکــون کلیــک کــرده و بــه جســتوجوی نتایج اخبــاری که
اطالعات بیشتری درباره موضوع مورد بحث در پیام فراهم میکنند،
هدایت شوند.
طبــق اطالعــات وبــاگ واتــساپ ،کاربــران میتواننــد پیــام را
مستقیماً در مرورگر وب خود بارگذاری کنند تا منابع دیگر را بهراحتی
بــرای یافتــن اطالعــات جســت و جــو کننــد و واتــساپ خود پیــام را
نمیبیند.
این قابلیت که «جســت و جوی وب» نام دارد فعالً برای کاربران
در امریکا ،انگلیس ،برزیل و سایر نقاط عرضه شده است.
گفتنی است واتساپ اوایل آوریل در واکنش به افزایش اطالعات
نادرســت و فرضیههــای توطئه درخصوص بیمــاری کووید  ،۱۹هر بار
فــوروارد پیــام را بــه پنج نفر محــدود کرد .ســخنگوی این شــرکت در
اواخر آوریل اظهار کرد که واتساپ شــاهد کاهش  ۷۰درصدی شمار
پیامهای فورواردی به کاربران بوده است.
یــک نمــاد کمــان دو تایی هــم در کنــار پیامهای فــورواردی ظاهر
خواهد شد که کاربر نگارنده آن را نمیشناسد.
براســاس گزارش بیزنس اینســایدر ،واتساپ پیامهــا را نمیبیند
اما ارسال انبوه پیامها یکی از راههای ساده شناسایی انتشار اطالعات
نادرست بهشمار میرود.

