ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ از ﺳﻮی رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ۵۵ ،درﺻﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎل  ۹۸ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﺸﻮر  ۸۳.۵درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه از ﻣﺮز  ۱۴۲درﺻﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﮑﺎﯾﺎت رﮔﻮﻻﺗﻮری

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱۶ﻫﺰار و  ۸۹۹ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۵۵درﺻﺪ

آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۲۸ ،درﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و  ۱۵درﺻﺪﺷﺎن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵درﺻﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ۵ ،درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ۵ ،درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ و  ۳درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه و  ADSLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ،
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی )ﺳﯿﻢﮐﺎرت ،ﺑﺴﺘﻪ ،ارزش اﻓﺰوده( ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﺧﻞ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻠﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی و
ﻋﺪم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮارداد اﺷﺘﺮاک ﺑﻮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوج آن در ﺳﺎل  ۹۶و  ۹۷ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۹۸

ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺣﻮزه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﻋﺪم آﻧﺘﻦ
دﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و واﮔﺬاری ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ،ﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﻢ

ﮐﺎرت ﺑﺪون اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻋﺪم واﮔﺬاری ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﺳﻠﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻂ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ.

رﮔﻮﻻﺗﻮری اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و  ۲۵۰۰ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﮔﻮﻻﺗﻮری و رادﯾﻮ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ رﮔﻮﻻﺗﻮری در ﺣﻮزه رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۹۸اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮده
اﺳﺖ:
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و اﻧﺘﺸﺎر آن :در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ درج

ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺻﻼح ﺑﺎﻧﺪ  ۳۵۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه
ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی  FWAدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎل  ۹۸ﻫﯿﭻ ﭘﺮواﻧﻪای در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه؛ اﻣﺎ در

ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ  ۴ﭘﺮواﻧﻪ  Contact Centerو  ۳ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ  Servcoﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮز  ۶۸۰دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و  ۲۱۷دﻓﺘﺮ  ICTروﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رﮔﻮﻻﺗﻮری روی ﻣﻮﺿﻮع 5G

ﻧﺴﻞ  ،(5G) ۵ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ) (FMCو ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ) (SLAﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را روی آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۲۰۲۵در اﯾﺮان  ۶.۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک  5Gوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

آﯾﻨﺪه رﮔﻮﻻﺗﻮری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺳﺎزی ﺻﺪور ﻗﺒﻮض ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ۱۴۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در
ﮐﻨﺎر ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎﻻﺑﺮگ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و راهاﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن از
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﻨﺪه رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

