ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺤﺼﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ روز ﻫﺎ از ﻫﺮ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی در ﻓﻀﺎی ﺣﻮزه ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺸﻮرﻣﺎن داغ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اداﻣﻪ ی ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻫﺎ در اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن رﮔﻮﻻﺗﻮری و وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت را دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎی ارﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺒﺮی از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮد«.
ﻋﻠﯽ ﺗﻮﺳﻠﯽ درﺑﺎره ی اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ای ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰دﻻر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .وﻗﺘﯽ
ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺮ
ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و  ۱۰آژاﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ«.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد ﻓﻮاﯾﺪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺒﺎدل داده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ» :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺮوواﯾﺪرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﭘﺎﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.
او د راداﻣﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮدﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ
اﻧﺤﺼﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺳﺮوﯾﺲ  ۲۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  ۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﻃﺒﻖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺗﻮﺳﻠﯽ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ» :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺣﻮزه ی واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد )واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ راه اﻧﺪازی ﻧﻘﺎط ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ داده ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻠﯽ ،دﻏﺪﻏﻪ
ی ﺑﺨﺶ واردات ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺤﺼﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
اﺳﺖ«.
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