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از ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﺬرد وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن در
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻃﺮﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﮔﺮوه در ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻔﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮدر ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل و ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.اﯾﺠﺎد ﯾﺎ اداره ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ وﮔﺮو ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﺻﻮرت

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ  ۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ  8ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺷﻼق ﺗﺎ ده ﺿﺮﺑﻪ و

ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۱۰.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺪودﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎده  17اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﯾﺎ

ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری داﺋﻢ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺧﻄﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺪ  17اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

»ﻧﺴﺒﺘﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
آﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ 3ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺄﺪ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ«.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت در ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻣﺠﺎز را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی
ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر را  ۹۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ

ﺣﻀﻮر  22ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪ.
ﻧﺎﻇﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ:

رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه از وزارت ارﺷﺎد
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از وزارت اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﻓﻌﻼ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

