ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ :ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺷﻮد ﺗﺎ »اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺗﺒﺼﺮه  ۶اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز )ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ( از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ۱۰

درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮان ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ۱۰

درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ »ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای« اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح و اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻧﮑﻨﺪ.

در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﻮﻣﯽ روی آورد.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻟﺰوم درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داده ﺑﻮد.
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد.

در ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺒﺎت ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
اﻃﻼﻋﺎت را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﺎﻟﺖ  ADSLﺑﻪ ۲۴
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺎزل ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺶ
اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ  ۸ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ  ۸ﺗﺎ  ۱۶ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
از آن ﺳﻮ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺤﺼﺎر  VDSLﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺣﺎﻻ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  ۱۷۵ﻣﮕﺎﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺷﮏ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ آن رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﯿﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻮز ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن

اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺪ درﺻﺪ ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

