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رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری 
نپایید زیرا با اعالم تعرفه های جدید با توجیه سیاست مصرف 
منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده 
که اعتراض کاربران را بلند کرد و با افزایش این اعتراض ها، 
وزیر ارتباطات درنهایت اجرای این طرح را متوقف کرد. وعده 
اینترنت نامحدود، بحث دیروز و امروز کاربران ایرانی نیست. 
پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت های پایین 
۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می شد. اما 
سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد 
مصوبه ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین 
مصوبه  با  سال ۱۳۹۲  از  اینترنت  ارائه دهنده  شرکت های 
کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت های مختلفی بر اساس 

حجم و سرعت ارائه شده در نظر گرفتند.

کاربران: هیچ جای دنیا اینترنت حجمی نیست!  

این تغییر در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال های اخیر 
با سرعت های باالی اینترنت و افزایش فایل های ویدیویی، 
انتظار مشترکان به سمت اینترنت نامحدود با سرعت های باال 
رفت. همچنین با این توجیه که در سایر کشورهای جهان 
اینترنت ثابت، بر مبنای سرعت ارائه می شود و دیگر حجمی 
نیست، درخواست هایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی از وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات افزایش یافت. نصرا... جهانگرد 
-رئیس سازمان فناوری اطالعات- پایان سال گذشته از 
انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد. 
ارائه دهنده  شرکت های  هم  اواخر  همین  تا  این،  وجود  با 
اینترنت، مشترکان را تشویق به حرکت از اینترنت نامحدود 
به اینترنت حجمی با سرعت باال بر مبنای مصوبه سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی می کردند. در نهایت اوایل 
تیر ماه، وزیر ارتباطات و فناوری از تهیه مصوبه ای برای آغاز 
ارایه سرویس نامحدود در بازار اینترنت ثابت ADSL خبر 
داد. در این راستا، اواخر تیر ماه، محمدجواد آذری جهرمی - 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - از نهایی شدن مدل 
تعرفه گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین 
کف و سقف سرعت در بسته ها خبر داد و گفت: بر این اساس 
عمال کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس های 
ویدیو آنالین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس 
ویدیوئی داخلی را مالحظه کنند و این رفتار را هر روز در 
ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند. او همچنین 
با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارائه اینترنت نامحدود بیان 
کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرف کننده رعایت نشده و 
رشد محتوای بومی شکل نمی گیرد. البته تغییر این پارادایم 
و مکانیزم فعلی در بازار ایران کار ساده ای نیست و طبیعتا 
با مقاومت شرکت ها مواجه است که به این سمت حرکت 
که  بوده  آن قدر خوب  ایران  در  موبایل  توسعه  اما  نکنند. 
شرکت های ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود 
را از دست داده و ورشکسته می شوند. پس از آن، نیز در تایید 

جزئیات طرح نامحدود توضیح داد: پیش از این حجم فروشی 
در شرایطی که کیفیت و سرعت مهم نبود، اتفاق می افتاد. 
در حال حاضر مکانیزمی را طراحی و پیش بینی کردیم که 
کارهای  که  و کسانی  بنگاه ها  کاربران،  معمولی  مصرف 
تحقیقاتی می کنند، چقدر است. او همچنین اول مرداد، از 
تصمیم نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارائه 
مصوبه ای مبنی بر حرکت از حجم فروشی به سمت اتصال 
و ارائه اینترنت برحسب سرعت خبر داد. تا زمانی که صحبت 
از ارائه اینترنت نامحدود بود، کاربران که در انتظار اینترنتی 
بدون سقف حجمی بودند، از چنین تصمیمی رضایت داشتند. 
با وجود این، با اعالم تعرفه های جدید اینترنت، مشخص شد 
این اینترنت، آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود 

نیست.

تعیین حجم برای اینترنت نامحدود! 

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی های فنی و صدور 
پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی - با تاکید بر 
عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت 
ماهانه ۱۰  کاربران  ثانیه گفت:  بر  کیلوبیت  حداقل ۵۱۲ 
گیگابایت اینترنت بین الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی 
خواهند داشت. اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت نیز می توانند 
برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و 
اینترنت بین الملل را تا دو برابر این حدود تعیین شده ارائه دهند. 
(Fair Usage Policy) او درباره سیاست مصرف منصفانه 
نیز توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت 

سرعت را می فروشند، یک محدودیت هم قرار می دهند و 
اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک 
دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را 
قرار داده اند که اصطالحا به آن مصرف منصفانه می گویند. 
به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد 
می توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت 
را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می کنند. طبق 
اظهارات عباسی شاهکوه، قیمت های هر بسته با حجم های 
 ۵۱۲ سرعت  حسب  بر  جدید،  تعرفه  این  در  مطرح شده 
کیلوبیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری، بازه 
ای از ۱۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را در بر می گیرد. همچنین 
حجم  جداگانه  باید  حجمشان،  اتمام  صورت  در  کاربران 
بخرند. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود 
۳۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین الملل 
است. داخلی  اینترنت  برای  تومان   ۱۵۰۰ تا   ۱۰۰۰ از  و 

از طال گشتن پشیمان گشته ایم 
اگرچه درخواست کاربران اینترنتی دریافت اینترنت نامحدود 
بود، اما در شرایطی که تفکیک اینترنت داخل از بین الملل 
هزینه سرویس های خارجی را به نوعی افزایش داده است، 
قرار دادن یک سقف حجمی، نیاز کاربر به اینترنت نامحدود 
را اقناع نمی کند. به همین دلیل با اعالم این تعرفه ها، کاربران 
از به صرفه نبودن طرح جدید ابراز شکایت کردند و گفتند 
از دریافت اینترنت نامحدود با این تعرفه های جدید حجمی 
پشیمان شده، از وزیر درخواست کردند مرحمت فرموده و 

تعرفه های قبلی را بازگرداند.

تغییری اساسی به نفع کاربران اینترنت

با اعالم تعرفه های جدید اینترنت، مشخص شد این اینترنت، آن طور که 
کاربران تصور می کردند نامحدود نیست

فیلترینگ هوشمند به صورت متفاوت برای اقشار مختلف

 سعید    طباطبایی

معاون وزیر ارتباطات به تازگی اعالم کرده است که رفع فیلتر دو سایت یوتیوب و بالگ 
اسپات برای دانشگاهیان، فاز آزمایشی اجرای فیلترینگ هوشمند است و گفت: فیلترینگ 
برای اقشار مختلف به صورت متفاوت اعمال خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی در مورد 
شروط مد نظر دادستانی برای رفع فیلتر »یوتیوب« و »بالگ اسپات« گفت: مذاکراتی با 
دادستانی داشتیم و دادســتانی برای رفع فیلتر این سایت ها طبق شروطی موافقت کرده 
است که این شروط شامل موضوعاتی با در نظر گرفتن خطوط قرمز فرهنگی است. وی 
با بیان اینکه این درخواست برای استفاده دانشگاهیان از دو سایت نامبرده است، گفت: بر 
این اســاس مقرر شده اســت ما از طریق شبکه علمی کشور شرایطی را فراهم کنیم که 
دسترســی دانشگاهیان برای این دو سرویس برقرار شــود. معاون وزیر ارتباطات با بیان 
این که در حال حاضر نظام پاالیش در کشور ما برای همه مردم به صورت یکسان اجرایی 
می شود، افزود: هم اکنون شاهد آن هســتیم که برای دانش آموزان، جوانان، دانشگاهیان 
و اقشــار مختلف مردم فیلترینگ به یک نسبت انجام می شــود؛ این در حالی است که 
برای مثال دانشــجویان و دانشگاهیان به یکسری از سایت های علمی نیاز دارند که نباید 
فیلتر شود و این موارد متعدد است. آذری جهرمی اضافه کرد: متأسفانه از آنجایی که این 
سایت ها طبق مصادیق محتوای فیلترینگ در یک دسته بندی خاص قرار می گیرند، مسدود 
شده اند؛ به همین دلیل دانشگاهیان برای آنکه بخواهند تحقیقاتی انجام دهند، مجبورند از 
فیلترشکن استفاده کنند. وی گفت: این که ما یک مکانیزم فیلترینگ و پاالیش برای همه 
اقشــار مردم به کار ببریم، مطلوب نیست و یکی از بحث های ما که در پاالیش هوشمند 
به دنبال آن هســتیم، این اســت. معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: زیرساخت پاالیش 
هوشمند فراهم شده است که برای گروه های مختلف بتوانیم سیاست های مختلفی را در 
حوزه فیلترینگ اعمال کنیم. برای مثال خبرنگاران نیاز به یکسری سایت های خبری دارند 
که ولو به دستور مقام قضایی فیلتر شده باشد، خبرنگاران باید بتوانند برای کسب مراتب 
اطالعاتی، از این ســایت ها اســتفاده کنند. آذری جهرمی ادامه داد: زیرساخت های الزم 
فراهم شده و رفع فیلتر یوتیوب برای دانشگاهیان از جمله مقدماتی است که بتوانیم نظام 
فیلترینگ هوشمند را در سال های پیش رو پیاده سازی نهایی کنیم و نسبت به گروه های 
اجتماعی کم  ســن و سال تر، با مراقبت های اجتماعی بیشتری این پروژه را اجرایی کنیم؛ 
اما برای گروه های مرجعی که نیاز به دسترسی های علمی دارند، دسترسی های بهتری را 
فراهم کنیم. وی تأکید کرد: این را می توان به فال نیک گرفت و مرحله آزمایشی فیلترینگ 
هوشمند را با رفع فیلتر این دو سایت کلید بزنیم. معاون وزیر ارتباطات در مورد فیلتر کردن 
ســایت هایی که اقدام به فروش VPN برای دور زدن سامانه فیلترینگ می کنند، گفت: 
یکی از مصادیق ۶۶گانه فیلترینگ محتوای مجرمانه که در کارگروه تعیین مصادیق مطرح 
شده است، ترویج شــیوه های دور زدن فیلترینگ است. آذری جهرمی افزود: اگر سایتی 
نسبت به خرید و فروش VPN اقدام کند، به عنوان مصادیق مجرمانه محسوب می شود و 
دادستانی کل کشور و مراجعی که در این حوزه فعال هستند، وظیفه دارند که این سایت ها 
را شناسایی و اعمال مقررات کرده و آنها را مسدود کنند. وی در پاسخ به اینکه هنوز هم 
سایت هایی هســتند که VPN می فروشند اما مسدود نشده اند، گفت: باید این موضوع را 
بررســی کنیم، البته ما عماًل نقشــی در این زمینه نداریم و وزارت ارتباطات تنها مجری 
اعمال دســتوراتی اســت که از این کارگروه ارائه می شود. معاون وزیر ارتباطات گفت: در 
حوزه فیلترینگ با یک تناقض مواجه هستیم که تمامی فشارها متوجه بخش فنی )وزارت 
ارتباطات( است و دیگران در این زمینه مسئولیت خود را انجام نمی دهند. همیشه مطالبات 
را با صدای بلند از مجموعه فنی می خواهند. باید توجه داشــت وقتی فضای بازی برای 
خرید و فروش موارد مجرمانه وجود دارد، این موضوع باید از طرق دیگری پیگیری شود. 
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