ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﮔﺮان
ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .در ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺬف ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ داﺷﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ

از آن را ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ۱۰۰درﺻﺪ
ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﮐﻤﯽ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺼﻮص ﺳﻬﻢ  ۲درﺻﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار را زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از ﮐﺎرور )اﭘﺮاﺗﻮر( ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ ) (%10اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ردﯾﻒ  130404ﻧﺰد

ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ« ﺑﺮای »ﻧﻈﺎرت« ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ »ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان« ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای »ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ« و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪی از اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﯾﻦ ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ،وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﺪ ﺑﺎر ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰و آن ﻫﻢ ﭘﺲ از
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

