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ایست مجلس به پهنای سوداپراتورها

با مصوبه جنجالی دیروز مجلس ،افزایش قیمت اینترنت در سال آینده ممنوع شد و حتی  3هزار میلیارد نیز از سود کالن
اپراتورها کاسته می شود .واکنش دولتی ها به این مصوبه چه بود و نمایندگان مجلس چه گفتند؟

یک عکس
آزمــایــشــگــاه ســیــار تــســت ســریــع کــرونــا
دردونقطهشهراهواز

مصطفیعبدالهی-الیحهبودجه 1400کهتابهاینجایکی
از جنجالیترین الیحهها بوده ،دیروز هم با اتفاقی همراه شد
که اینبار نه فقط مدیران و مسئوالن اقتصادی ،که بسیاری
از کــاربــران فضای مجازی هم به آن واکنش نشان دادنــد.
نمایندگان مجلس در تصویب بند(ی) تبصره  6ماده واحده
الیحه،دستبهکاریزدندکهخبرگزاری«خانهملت»ایناقدام
رااینگونهتوصیفکرد«:ورودمجلسانقالبیبهحیاطخلوت
اپراتورها».
▪مصوبهچهبود؟

با مصوبه دیــروز مجلس« ،اجــازه داده میشود حقاالمتیاز و
حقالسهم دولت از اپراتورها به میزان 10درصد افزایش یابد و
بهحسابدرآمدعمومیواریزشود».
▪وزیرارتباطات:مصوبهمجلساینترنتراگرانمیکند

رسانه های جهان
تی آر تــی :مــادورو
رئـــیـــسجـــمـــهـــور
ونزوئال گفت :مبارزه
دولـــت بــا کــرونــا به
دلــیــل تحریمهای
آمریکا و اتحادیه اروپــا سختتر شده
است .ضرر و زیان مالی تحریم بیش
از  30میلیارد بوده اما با وجود این ،با
درمان رایگان ،تاثیرات کووید 19-را
با موفقیت تحتکنترل قرار دادهایم.
یــــــورونــــــیــــــوز:
رئیسجمهور تانزانیا
پــس از مــاههــا انکار
کرونا در کشورش،
ســرانــجــام پذیرفت
کــه بــا بــحــران شــیــوع کــرونــا مــواجــه
شدهاند .دولت تانزانیا از آوریل گذشته
(اردیــبــهــشــت) فهرست مبتالیان و
قربانیان بــه کــرونــا را اعــام نــکــرده و
ماههاست که ادعا میکند «کرونا در
اینکشوربهدلیلاعتقاداتقویمردم
وجودخارجیندارد».

این مصوبه ،قبل و بعد از تصویبش با واکنشهایی همراه شد.
اولین واکنش را «آذریجهرمی» ،قبل از بررسی موضوع در
صحنعلنینشاندادوتوئیتکرد«:امیدوارمامروزنمایندگان
محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق ،مبنی بر افزایش
سههزارمیلیاردتومانیمالیاتاپراتورهاواختصاصآنبهبرخی
دستگاهها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی ،مخالفت
کنند.تصویباینبندباعثافزایشچشمگیرقیمتبستههای
اپراتورها خواهد شد» .ساعاتی بعد هم« ،فالح جوشقانی»
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توئیت کرد:
«با مصوبه امــروز مجلس ،قیمت اینترنت گران خواهد شد و
توسعهاینترنتدرمناطقمحرومنیزمتوقفخواهدشد.درآمد
اپراتورهامستقیمابهتعرفهوابستهاستوافزایشدرآمدخزانهو
پرداختبهصداوسیماحتمابارشدقیمتاینترنتمواجهخواهد
شد».اینتوئیتبیپاسخنماندو«مجتبیرضاخواه»عضوهیئت
رئیسهکمیسیونتلفیقپاسختوئیتریآنراداد«:فریادمخالفان
شفافیت!مجلس ۳۰۰۰میلیاردتوماندرآمددولتازاپراتورها
راشفافکرده،اماتهدیدمیکنندکهاینترنتگرانمیشود!بر
اساسمصوبهمجلسهرنوعافزایشتعرفهاینترنتغیرقانونی
است! درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم
خواهدشدوبهصداوسیماارتباطیندارد».
▪واکنشهایکاربران

کاربرانهمواکنشهایموافقومخالفیبهاینماجراداشتند،

هزار میلیارد تسهیالت برای بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی
«سیداحسان قاضیزاده هاشمی» درباره چگونگی هزینهکرد  3هزار میلیارد منابع حاصل از افزایش
حقالسهم دولت از اپراتورها توضیحاتی ارائه کرد و به «خانه ملت» گفت :بر اساس آنچه پیشبینی
کردهایم حداقل مبلغ هزار میلیارد از این  3هزار میلیارد در قالب یک کارگروه بررسی شده و از طریق یک
صندوق به صورت تسهیالت به گروهها و مجموعههای بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی
اعطاومبلغ 2هزارمیلیاردتوماندیگرهمبین 26مجموعهودستگاهفرهنگیواجتماعیتوزیع میشود.
ازجمله:
* آقــای جهرمی ،شما بهتر مـیدانــی که اوال خــود دولت
میخواست هزینه اینترنت را افــزایــش بدهد امــا مجلس
ممنوع کرد .ضمن اینکه  ۲۶دستگاه متولی تولید محتوا
هستند نه فقط صداوسیما .چرا برخالف واقع فقط یک اسم
را مینویسید؟
*همیناالنهمبستههاگراناستوبااینکهمثالاینترنت4G
داریمامااگربادودبرای همپیامبفرستیمسریعتروکمهزینهتر
است!
▪اپراتورها باید سهم تولیدکنندگان محتوا را بدهند
نه مردم

دراینمیانالبتهآنچهمحلبحثوتاملاستاینکهاگرقراربر
اخذ پولی در این زمینه باشد ،این وجه نباید از مردم گرفته شود
بلکه همانطور که در همه جهان اپراتورها ،اپلیکیشنهایی
نظیر یوتیوپ و فیسبوک برای تولیدمحتوا به تولیدکنندگان
آن پرداختهایی دارند و ترافیک موجود در فضای اینترنت به
واسطهتولیدمحتواییاستکهاینتولیدکنندگانمحتواایجاد

میکنند که سود سرشاری را به جیب اپراتورها و اپلیکیشنها
سرازیرمیکندلذااینپرداختبایدازسویاپراتورهاانجامشود
همانطورکهاینروزهانیزدولتاسترالیافیسبوکرامجبوربه
پرداختوجهبهتولیدکنندگانمحتوابهویژهرسانههایمحلی
اینکشورکردهاست.
▪ممنوعیتگرانیاینترنتدربودجهثبتشد

در نهایت ،پس از واکنشهای متعدد به این موضوع ،مصوبه
نهایی مجلس این شد که « :حقاالمتیاز و حقالسهم دولت از
کارور(اپراتورهای) ارائهدهنده خدمات مخابراتی به میزان ده
درصد( )10%افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف
 130404نزد خزانهداری کل واریــز میشود و کارورهای
(اپراتورها) ارائهدهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت
مصرفیرادرسال 1400ندارند».
همچنیندونمایندهمجلس،مصوبهمجلسراتاحدودیشفاف
کردند:
*دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس :مجلس در حال بررسی
بخشدرآمدیبودجهاست،ممکناست 3هزارمیلیاردتومان

مذکوربرایتولیدمحتوانیزدرنظرگرفتهنشودوبرایمصارفی
مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود ،اما این اعتبار قطعا
برای صداوسیما نیست.
* دولــت ،وزارت ارتباطات و اپراتورها به هیچوجه اجازه
افزایش تعرفه اینترنت در سال  1400را ندارند.
* بر اساس پیشنهاد نمایندگان 10 ،درصد افزایش سهم
دولت ،در تبصره  18بودجه برای توسعه اینترنت در مناطق
محروم ،روستاها و مناطقی که کیفیت اینترنت نامطلوب
است ،صرف میشود.
* «سید احسان قاضیزاده» عضو کمیسیون تلفیق :حاشیه
سودخالصاپراتورهاساالنهبسیارباالستوافزایشحقسهم
دولت از این محل درنظر گرفته شده ،این به معنای افزایش
تعرفهاینترنتنیست.
* مجلس حتی به افزایش تعرفه پیامک به یک تومان هم رأی
نداد.
بااینتوضیحات،بهنظرمیرسدهمانچیزیکهانتظارمیرفت
محقق شده و افزایش سهم دولــت ،نه از محل گــران کردن
اینترنت،کهباکاهشسودهایکالناپراتورهاانجامخواهدشد.
همچنیناظهاراتدهنوینشانمیدهدکهنمایندگانمجلس
حساسیتها نسبت به عملکرد صداوسیما را درک کرده و به
همیندلیلقاطعانهاعالمکردهاندکه«اعتبار 3هزارمیلیاردی
مذکور،قطعابرایصداوسیمانیست».
▪صحه بر یک مجوز جنجالی

اما یک موضوع دیگر مجوز خطرناکی است که در این مصوبه
بر آن صحه گذاشته شده است و آن موضوع جنجالی نظارت
صدا و سیما بر تولید محتوا در فضای مجازی است ؛مسئله ای
که به معنی آن است که صدا و سیما به رقبای خود در فضای
مجازی مجوز بدهد و بر آن ها نظارت کند در حالی که این با
اصول متعدد رقابت پذیری در تضاد است و عمال سبب حذف
تولیدکنندگان خصوصی در این عرصه خواهد شد،کما این
که خروجی برنامه های صدا و سیما عمال مشخص است و
باعث گرایش مخاطبان به سمت شبکه های ماهواره ای و ...
شده است؛ لذا در این زمینه باید نهادی باالدستی همچون
شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد به این موضوع
رسیدگی و مجوز صادر کند.چرا که طبق قانون متولی فضای
مجازی  ،شورای عالی فضای مجازی است از این رو بهتر است
این نظارت از سوی شورا و زیر مجموعه آن انجام شود.

