ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ؛ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۰ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺘﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ رای ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه  ۶ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ ،ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻖ

اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﺗﻮﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن
ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ )ﺳﺎﺗﺮا( ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺳﺖ،

ﻋﻤﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.

اﻟﺒﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ« ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻢ ﻫﻨﻮز
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺗﺎﺪی ،ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش را در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در
آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ:

»اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﮔﺮان ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ!
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ«.

رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻐﺮ دادهاﻧﺪ.

ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و آن را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم داﻧﺴﺖ.
او در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ:

»ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﯿﻢ او در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ در ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد روﺑﻪرو ﺑﻮده اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺛﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﻄﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻨﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻫﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد
ﭼﺮاﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داده ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

