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با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به دستور معاون اول رئیسجمهوری

دستور وزیر ارتباطات
برای تسریع در توسعه زیرساختهای ارتباطی

عکس :سایت ویرگول

میتــرا جلیلــی -سوســن صادقــی  /بیــش
از دو هفتــه از بــروز اختــال در ســامانه
ســوخت کشــور درنتیجه یک حمله ســایبری
میگــذرد؛ اتفاقی کــه با اختــال و قطع روند
ســوختگیری بــا کارت هوشــمند ســوخت
همراه بود و مشکالتی برای مردم ایجاد کرد
و البتــه تاکســیهای اینترنتی هــم از آن تأثیر
گرفتنــد .در دو روز ابتدایــی اختــال ،بهدلیل
بههمخــوردن نســبت عرضــه و تقاضــا ،گاه
هزینه ســفر بــا تاکســیهای اینترنتــی بهطرز
عجیبی باال رفت و همین موضوع نارضایتی
کاربــران ایــن تاکســیها را بهدنبــال داشــت.
این موضوع البته در ســتاد تنظیم بازار مورد
بررسی قرار گرفت و حاال «کاوه اشتهاردی»،
دستیار معاون اول رئیس جمهوری ازجریمه
شدن دو شرکت «اسنپ» و «تپسی» بهدلیل
دریافت کرایه اضافــی در روزهای اختالل در
سامانه سوخت خبر میدهد.
ëëتالش ستاد تنظیم بازار
کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رئیس
جمهوری در حســاب کاربری خــود در توئیتر
نوشــت« :بــا مصوبه ســتاد تنظیم بــازار و به
دستور معاون اول رئیسجمهوری  ۲شرکت
تاکسی اینترنتی ،کرایه اضافهای که همزمان
با روزهای اختالل در ســامانه سوخت از ۶۰۸
هــزار نفــر دریافــت کــرده بودنــد به حســاب
مســافران خــود بازگرداندنــد .ایــن جریمــه
از حســاب اســنپ و تپســی پرداخــت شــده و
ارتباطی به رانندگان ندارد».
توئیت دستیار معاون اول رئیس جمهوری
نشــان میدهد حاال دیگر مشــکل مســافرانی
کــه انتظــار برگشــت پول خــود را میکشــیدند
و درنتیجــه ایــن اتفــاق متضــرر شــده بودنــد،
برطرف شــده اســت .اما پرداخت این جریمه
بــه چه شــکل بوده و عمالً دو شــرکت تاکســی
اینترنتی اســنپ و تپســی عالوه بر بازگرداندن
پول اضافی که در طول این بحران ازمسافران
دریافت کرده بودند ،چه اقدامات دیگری برای
رفع مشکالت کاربران خود انجام دادهاند؟
ëëافزایش ســفر با تاکسیهای اینترنتی در یک
بحران
یکــی از مســئوالن روابط عمومی شــرکت

تپســی در گفتوگــو بــا «ایــران» در اینبــاره
گفــت :در ســاعتهای اولیــه اختــال در
ســامانه جایگاههای سوخت کشــور درنتیجه
حملــه ســایبری ،بهطــور طبیعــی تعــداد
درخواســتهای ســفر از ســوی مســافران
بشــدت افزایش یافت چراکه مــردم ترجیح
دادند بهجای استفاده از خودروهای شخصی
خود ،به تاکسیهای اینترنتی روی آورند .این
در حالی است که بهطور معمول تعداد سفر
در روزهای سهشــنبه و چهارشــنبه باالست و
این اتفاق هم میزان درخواســتهای سفر را
بیش از پیش افزایش داد.
بهگفتــه وی ،از آنجــا کــه در روز سهشــنبه
 4آبــان ،جایگاههای ســوخت تا هنــگام ظهر
غیرفعال بودند ،رانندگان شرکت هم امکان
فعالیــت نداشــتند از ایــنرو تعــادل ســفر در
این روز بهطور کامل از بین رفت و مشــکالتی
ایجاد شد .این مسئول یادآور شد :قیمتهای
ســفر هم بــا الگوریتمهــای هوشــمند تعیین
میشــود و ایــن بهــا ،بــا چنــد معیــار کاهش
و افزایــش دارد .بهعنــوان مثــال درصــورت
وجــود ترافیــک ســنگین ،بعــد مســافت،
شــرایط جــوی بــد و شــرایط [و مســیر] ســفر
نامناســب ،الگوریتمهــای هوشــمند بــه طور
اتوماتیــک قیمتهــا را باال میبرنــد از اینرو
همزمان بــا اختالل در جایگاههای ســوخت،
قیمتهــا بشــدت افزایــش یافــت .بههمین
دلیل شــرکت واردعمل شــد و با خارج کردن
الگوریتم هوشمند از مدار ،تعیین قیمتها را
بهصورت دستی انجام داد.
وی دربــاره بازگردانــدن پــول اضافــی که
مســافران در ســاعات اولیــه پرداخــت کــرده
بودند نیز گفت :ما این مســافران را شناسایی
کــرده و از طریق پیامک به آنها اطالع دادیم
تا مابه التفاوت هزینه ســفر در قالب اعتبار از
سهم شرکت (نه راننده) به مسافران بازگردد
و به این ترتیب مصوبه ســتاد تنظیم بازار که
به دستور معاون اول رئیسجمهوری ،مبنی
بر پرداخت کرایه اضافه بود اجرایی شد.
البته این مسئول روابط عمومی ،تعداد و
جزئیات و ســهم مبلغ بازگردانده شــده را به
«ایران» اعالم نکرد و یادآور شد طبق توئیت

اخبـــــار

کرایه اضافی به مسافران تاکسیهای اینترنتی بازگردانده شد

کاوه اشــتهاردی دســتیار معــاون اول رئیــس
جمهــوری ،مابهالتفــاوت تمــام ســفرهایی
کــه در آن بــازه زمانی انجام گرفت ،از ســهم
شرکت به مسافران برگردانده شده است.
این مســئول روابــط عمومــی همچنین از
انجام کارهای تشــویقی طی روزهای اختالل
در ســامانه جایگاههــای ســوخت خبــر داد و
افــزود :بــا افزایــش میزان درخواســت ســفر،
بــه راننــدگان اعــام کردیم کــه مابهالتفاوت
قیمــت ســهمیه بنزیــن بــه آنهــا پرداخــت
خواهد شــد تــا فعالیت خود را با اســتفاده از
بنزین آزاد ازسر بگیرند و بتوانیم به مسافران
خدمترســانی کنیــم که البته ایــن کار انجام
شــد .از ســوی دیگــر بــرای اینکــه راننــدگان
در تهیــه ســوخت خــود و خدمترســانی بــه
مســافران دچــار مشــکل نشــوند بســرعت
جایگاههای ســوخت که در همان ابتدا فعال
شــده بودنــد را روی نقشــه فعــال کردیــم تــا
مسافران منتظر نمانند.
ëëیــک تخفیــف 20درصدی بــرای مســافران
متضرر
مدیرعامــل اســنپ نیــز دربــاره اقدامات
این ســامانه در مدیریت بحران ســوختگیری
و نحــوه پرداخــت ایــن جریمــه ،از ارائــه
کــد تخفیــف اســنپ بــه منظــور همراهــی با

کاربرانش در سراســر کشــور خبر داد .محمد
خلــج گفت :بــرای کاربرانی که روز سهشــنبه
(مــورخ  ۴آبان  )۱۴۰۰از ســاعات  ۱۲ظهر تا 7
عصر ســفر داشــتند ۲۰ ،درصد تخفیف ارائه
کردیم.
وی درباره ماجــرای روز  4آبان هم گفت:
در پی اختالل ســوختگیری در سراســر کشور،
سیســتم هوشــمند قیمتگــذاری اســنپ
بهدلیــل برهــم خــوردن تــوازن بیــن عرضه
و تقاضــای ســفر در مــواردی بــا افزایــش
قیمــت ناگهانــی مواجــه شــد .با وجــود آنکه
ایــن اختــال ،غیرقابل پیشبینــی و خارج از
کنترل اسنپ بود ،اما این سامانه کد تخفیف
۲۰درصدی برای کاربرانش در سراســر کشور
ارائه کرد.
مدیرعامــل اســنپ همچنیــن در توضیح
اقدامــات اســنپ بــرای مدیریــت بحــران
پیشآمده در بخش حملونقل کشور یادآور
شد :در ساعات اولیه اختالل در سوختگیری،
بواســطه در دســترس نبــودن ســوخت و
طوالنــی شــدن صفهــا در پمپبنزینهــا،
ناوگان اســنپ بهطور محسوسی کاهش پیدا
کــرد .ازســوی دیگــر میــزان درخواســتهای
ســفر افزایش چشــمگیری یافت و درنتیجه،
سیســتم هوشــمند قیمتگــذاری اســنپ

بهشکل طبیعی نســبت به تغییر فاکتورهای
تعییــن هزینــه ســفر ،واکنــش نشــان داد.
بههمین دلیل در بعضی از سفرها بهصورت
مــوردی بــا افزایش قیمــت مواجه شــدیم و
نخســتین اقــدام مــا برای حــل این مشــکل،
کنترل دستی قیمتها بود.
خلــج همچنیــن از اختصــاص بودجهای
از منابــع شــرکت بــرای طرحهــای تشــویقی
رانندگان به منظور رفع مشکالت کاربران یاد
کــرد و گفت :از این طریق توانســتیم کاربران
راننده بیشــتری را به خدماترسانی ترغیب
کنیــم تا قیمتهــا زودتر به ســطح متعادلی
برســند و حملونقــل شــهروندان بخوبــی
انجام شود.
مدیرعامــل اســنپ از طــرح «معافیت از
کمیســیون» این ســامانه نیــز بهعنــوان یکی
دیگر از اقدامات این شرکت یاد کرد و گفت با
توجه به این که چهارشــنبه  ۵آبان ،روز کاری
آخــر هفتــه و همراه با پیک ســفر بــود و هنوز
هــم مشــکل در ســوختگیری ادامــه داشــت،
بــرای کمــک بــه ســاماندهی حملونقــل
شــهروندان ،از کمیسیون شــرکت گذشتیم و
به این ترتیب از ساعت  ۱۲ظهر چهارشنبه تا
 ۱۲شــب ،میزان کمیسیون دریافتی اسنپ در
شهر تهران بیش از  ۵۰درصد کاهش یافت.

وزیر ارتباطاتوفناوری اطالعات در حکم انتصاب «صادق عباســی شــاهکوه» ب ه ســمت
«معــاون وزیر و رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ســه مأموریت ویژه
برای وی تعیین کرد.
بهگزارش «ایران»« ،ارتقای جایگاه ســازمان در تنظیمگری»« ،توسعه زیرساختهای
ارتباطی ثابت پرســرعت و باکیفیت در اقصی نقاط کشــور با تأکید بر توسعه فیبرنوری» و
«ارتقای کیفیت ارتباطات سیار با تأکید بر فناوریهای نوین» سه مأموریتی است که از سوی
وزیر ارتباطات به رئیس جدید رگوالتوری اعالم شده است .وزیر ارتباطات همچنین در این
حکم از رئیس جدید خواست تا «افزایش کارایی ،چابکی و پاسخگویی با رویکرد شفافیت
در تصمیمگیریها و مبارزه با فساد ،نظاممند کردن تعامالت با اپراتورها ،رعایت اخالق
حرفــهای از طریــق ارتقای قابلیتهای ســازمانی و نیــروی انســانی ،برنامهریزی و اصالح
سازوکارها برای افزایش رضایت مشتریان (با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ،قیمت و حق
انتخاب خدمات) ،ارتقای ســامانهها و ابزارهای پایــش برخط کیفیت خدمات ارتباطاتی
و اطالعاتی در کشور و تسهیل دسترسی عموم مردم به آنها» را در دستور کار قرار دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات «تنظیم مقررات خدمات و سکوهای فضای مجازی
از طریــق برنامهریــزی ،تنظیمگری و همکاری با نهادهای باالدســتی مانند شــورای عالی
فضــای مجازی و نهادهای تنظیمگر بخشــی یا بین بخشــی و ســازمان فنــاوری اطالعات
ایــران ،مدیریــت کارآمــد منابــع فرکانســی بــرای به حداکثــر رســاندن بهــرهوری و منافع
اقتصادی آن برای بخش فاوا و بهبود فضای کســب و کار ،توســعه و تضمین رقابت سالم
میــان اپراتورهــا و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و اطالعاتی» را از دیگر انتظارات خود از
رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برشمرد.
زارعپــور «اصــاح نظــام تعرفهگــذاری در خدمات فــاوا با محوریــت افزایش مطلوب
اقتصــادی تولید ،توزیع و مصــرف ترافیک و محتوای داخلــی در برابر ترافیک بینالملل
ضمــن حفــظ و ارتقــای ســرمایهگذاری پایــدار و ایفــای تعهــدات توســعهای اپراتورهــا،
سیاســتگذاری بــرای اســتفاده حداکثــری از تــوان داخلی و بومیســازی در زیرســاختها،
شــبکهها و خدمات ارتباطی بر اســاس قوانین و سیاســتهای باالدســتی ،شناسایی و رفع
تعــارض منافــع در ســطوح مختلف ســازمان و بکارگیــری مدیران متخصــص ،جهادی،
فسادســتیز و انقالبی با رویکرد شایستهساالری و اولویت از درون سازمان و وزارت متبوع»
در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شد.

سهم  3Gو  4Gاز مصرف اینترنت به  89درصد رسید

استفاده کاربران از  3Gو  4Gدر مقایسه با اینترنت ثابت حاکی از آن است که سهم استفاده
از نسل سه و چهار اینترنت همراه به  ۸۹.۴۵درصد رسیده است.
بهگــزارش ایســنا ،خدمات ســرویسهای همــراه روی تلفــن همراه یا ســایر تجهیزات
ســیمکارتخور مانند تبلتها قابل دریافت اســت و خدماتی از قبیل اینترنت نســلهای
دو ،ســه و چهار ارائه میدهد .با گذشــت زمان اینترنت نســلهای ســه و چهار اینترنتی در
مقایسه با دیگر انواع اینترنت ،رشد بیشتری دارند .براساس آمار سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی تا پایان ســه ماهه دوم ســال  ،1400اســتفاده نســلهای ســه و چهار
اینترنتی ،با  90میلیون و  354هزار و  4مشترک ،به  89.45درصد رسیده است.
گفتنــی اســت ،انــواع ســرویسهای موجــود اینترنــت در کشــورمان ،بهدلیــل داشــتن
ویژگیهای متمایز از هم ،برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه میشود.
یکی از انواع اینترنت پرســرعت ،اینترنت ثابت شــامل  ADSL، VDSLو  FTTxاســت که
به یک مکان مشــخص محدود هستند ،ســرویسهای ثابت بیسیم ازجمله  TD-LTEو
اینترنت نقطهبهنقطه بیســیم نیزاز دیگر اینترنت های پرسرعت است ،با این تفاوت که
در همان حوزه مکانی قابلیت اتصال بیسیم را دارند.

