ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آزاد را در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﺒﺮ از
اﻣﮑﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ داد.
ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﺲ
از اﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺷﺎن ،از ﺷﺎرژ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﺪ.
»ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮهداﻏﯽ« در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آزاد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ
ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *۱۰۰*۱۱۳#و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری *۵۵۵*۳*۲*۳#
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ آزاد اﺳﺖ ،رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ،اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﺪﻫﺎی دﺳﺘﻮری را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت داده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮای ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ را  ۰.۴رﯾﺎل ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮوش
ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

