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ﯾک کارشناس معتقد است :ساالنه باﯾد پھنای باند کشور  100درصد افزاﯾش پيدا کند ﯾعنی دو برابر شود ،اﯾن درحالی
است که اﯾن ميزان ساليانه تنھا  10درصد افزاﯾش میکند.

اقتصادي
کل اخبار سروﯾس
اقتصاد كالن
بانك ،بيمه ،بورس
صنعت ،معدن ،تجارت
انرژي

فرﯾدون قاسمزاده  -مدﯾر عامل ﯾک شرکت اﯾنترنتی  -در گفتوگو با خبرنگار فنآوری اطالعات خبرگزاری دانشجوﯾان اﯾران
)اﯾسنا( ،وضعيت پھنای باند اﯾنترنت در کشور را نامناسب دانست و اظھار کرد :وجود انحصار در پھنای باند کشور که متولی
اصلی آن شرکت ارتباطات زﯾرساخت است باعث میشود تا کيفيت سروﯾسھا نامناسب باشد .درحقيقت اﯾن انحصار است که سبب شده قيمتھا باال
و کيفيت سروﯾسھا پاﯾين باشد.

راه و ساختمان
تعاون و اشتغال

وی در ادامه مطرح کرد :مشکل اصلی اﯾنترنت در کشور کم فروشی نيست بلکه کمبود پھنای باند بوجود آمدن چنين مشکالتی را باعث میشود البته

كشاورزي و دامپروري

باﯾد به اﯾن موضوع توجه داشت که عدم عرضه کافی پھنای باند از سوی دولت نمیتواند توجيه کننده کم فروشی بعضی از شرکتھای متخلف شود.

خودرو
ارتباطات و فناوري
اطالعات
سند چشم انداز
سياسي
بين الملل
فرھنگي و ھنري
معارف و حقوق

اﯾن عضو سازمان نظام صنفی راﯾانهای کشور در ادامه به تشکيل سازمانھای مردم نھاد دراﯾن رابطه اشاره و خاطرنشان کرد :ﯾکی از راهھای جلوگيری از
کم فروشی اﯾنترنتی ،تشکيل سازمانھای مردم نھاد است .اﯾجاد چنين نھادھای مردمی باعث میشود تا خود مردم بتوانند روی وضعيت شرکتھای
ارائه دھنده خدمات اﯾنترنتی نظارت داشته باشند.
او در ادامه افزود :البته نباﯾد اﯾن موضوع را فراموش کرد که گاھی اوقات اختاللھاﯾی در وضعيت اﯾنترنتی کشور بوجود میآﯾد و دولت باﯾد نسبت به اﯾن
اختاللھا پاسخگو باشد.

فرھنگ حماسه
ورزشي

قاسمزاده در رابطه با بحث فيلترﯾنگ در کشور تاکيد کرد :فيلترﯾنگ در حال حاضر به گونهای است که حتی بعضی از ساﯾتھای علمی و مفيد ھم

عکس

مسدود شده است .متاسفانه محدودﯾتی که در باره بعضی از کلمات اعمال میشود ،علت بسته شدن بعضی از ساﯾتھای مفيد است و به نظر
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استانھا
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میرسد اﯾن موضوع نيز با اصالح نظام فيلترﯾنگ کشور قابل حل باشد.

امکانات
خط مشی
درباره اﯾسنا
رسانهھای اﯾران
تماس با ما
جستجو
نسخه موباﯾل

اﯾن کارشناس مسائل فنآوری اطالعات کليد حل بسياری از مشکالت را در اﯾجاد بازار رقابتی می داند و معتقد است :رفع انحصار و اﯾجاد ﯾک بازار رقابتی
در کشور به اﯾجاد ﯾک رقابت صحيح در بين شرکتھا منجر خواھد شد .رفع انحصارھا و اﯾجاد بازار رقابتی وضعيت پھنای باند و قيمتھا را بھبود میدھد و
باعث میشود تا مردم بتوانند با توجه به نياز خود سروﯾس مورد نظرشان را انتخاب کنند.
انتھای پيام

استخدام فارغالتحصيالن

کد خبرنگار71501 :
در زمينهی انتشار نظرات مخاطبان رعاﯾت چند مورد ضروری است:
لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تاﯾپ کنيد.
»اﯾسنا« مجاز به وﯾراﯾش ادبی نظرات مخاطبان است.
اﯾسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب ،توھين ﯾا بیاحترامی به اشخاص ،قوميتھا ،عقاﯾد دﯾگران ،موارد مغاﯾر با قوانين کشور و آموزهھای دﯾن مبين اسالم باشد
معذور است.
نظرات پس از تأﯾيد مدﯾر بخش مربوطه منتشر میشود.
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