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سرمقاله

خبر
محسنیاژهای:

شایعات در مورد خانواده من کذب
است
معاون اول قوه قضائیه گفت که شایعات مطرح
شده در مورد خانواد ه او کذب است.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین محسنی اژهای در
حاشیه تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه و در
جمع خبرنگاران در پاسخ به حواشی مطرح شده
پیرامون خانواده خود عنوان کرد :این شایعات
کذب محض است و در فرصت بیشتری توضیح
میدهم .وی درخصوص وضعیت زندانیان کشور
و حواشی که پیرامون فوت بهنام محجوبی مطرح
شده است نیز گفت :زندان محدودیتهای خاص
خود را دارد و زندانیان ما نسبت به زندانیان دنیا از
جهات مختلف وضعیتشان بهتر است و هزینهای
که برای درمان و بهداشت مخصوصا در رابطه
با کرونا میشود بسیار باال و قابل توجه است
همچنین در رابطه به ارفاقاتی که به زندانیان
میشود وضعیت ما بینظیر است و هیچ کجا به
اندازه ایران ارفاق صورت نمیگیرد .اژهای گفت:
وضع ما خیلی بهتر است و آنچه دنبال آن هستیم
جلوگیری از ورود به زندان است و الزمه آن این
است فرد مرتکب جرم نشود و اگر شد الزاما به
زندان نرود .وی افزود :در مجلس تالش شد و
خیلی از حبسها کاهش پیدا کرد و بر مجازات
های جایگزین تکیه شده است و در حال انجام
است .معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت :اگر
زندانی نسبت به ظرفیت زندان زیاد باشد امکان
تفکیک کامل نیست و طبقه بندی کامل نیازمند
کمک دولت و مجلس است.

خبر

تفاهم آژانس و ایران نقطه عطف مخالفان و موافقان برجام خواهد شد؟

هیجان اقدامات مخرب
ادامه از صفحه یک
اما آخرین مصوبه مجلس در نوع خود
عجیب است اینکه مردم از جیب خودشان به
صدا و سیما هزینه بپردازند تا بر فضای اینترنت
نظارت داشته باشد .مگر نه اینکه طی چند
سال گذشته با فیلتر کردن بخشی از شبکه های
اجتماعی و پرداخت تسهیالت به پیام رسان
های داخلی قرار بود مردم به سمت شبکه های
اجتماعی داخلی هدایت شوند؟ تعطیلی یکی از
همین پیام رسان ها درس عبرت نشد؟
تردیدی نیست که فضای مجازی در عین
حال که منافعی داشته ،آسیبهایی هم داشته
است اما سوال این است که کدام آسیب
اجتماعی با ابزار سلبی ،نظارتی و از این دست
بهبود پیدا کرده است؟
به نظر میرسد بیش از آنچه که هیاهوهای
نمایندگان جدید در خصوص دفاع از منافع
مردم طی یک سال گذشته اثرگذار باشد بیشتر
تصمیمها و اقدامات آنهاست که اثر منفی
داشته است و احتماال ً در آینده نیز بیشتر رخ
نمایی خواهد کرد.
به نظر میرسد مجلس یازدهم برای ادامه
فعالیت در سه سال آینده بیشتر از آنکه نیاز
به ادامه حرکت در این مسیر با همین دست
فرمان باشد باید از نظرات کارشناسی در قالب
کارگروه های تخصصی استفاده بیشتری داشته
باشد.
واکنشهای نمایندگان طی روزهای اخیر
درخصوص تفاهم آژانس و ایران به حدی
هیجان زده بود که حتی صدای رسانه های
موافق و افراد همسوی آنها را هم درآورد .در
این شرایط به نظر می رسد بیشتر از آنکه انتظار
داشته باشیم اثرات مثبت تصمیم های مجلس
را در سپهر اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
ببینیم بهتر است امیدوار باشیم نمایندگان
تصمیمی نگیرند مگر آنکه با متخصصان امر
مشورت کنند .توقع شفافیت آرا از این مجلس
نیز با توجه به رویکردشان هم به نظر بلند
پروازانه به نظر میرسد .گویی سکوت برخی از
نمایندگان دوره قبل اثرات مثبت تری نسبت
به این همه هیاهو در یازدهمی تا به اینجای
کار داشته است.

سیاستروز
رئیس قوه قضائیه:

آزمونی برای هم صدایی دولت و مجلس
به گزارش ایسنا ،طی مذاکرات هستهای و
اجرای برجام کم نبود مواردی که منتقدان و
معترضان به اشتباه یا در پی سیاسی کاری بر
نظرات خود پافشاری کرده و فشارهای زیادی را
به لحاظ سیاسی و بین المللی نه تنها به دولت در
حال مذاکره و اجرای برجام بلکه به کلیت منافع
ملی وارد کردند ،از این جمله میتوان به ماجرای
بتن ریختن در کالندریای راکتور اراک اشاره کرد.
علیاکبر صالحی بارها از تریبونهای مختلف
فریاد اناالحق زد و بارها قسم جالله یاد کرد که
ذرهای از حقوق هستهای مان در برجام کوتاه
نیامدیم و فعالیتهای صلح آمیز هستهای
کشور طبق برنامه تدوین شده در سطوح عالی
به قوت ادامه دارد ،اما کو گوش شنوا! توهینها
و پردهدریها تا جایی ادامه یافت که از صحن
مجلس صالحی را به قبرستان و دفن با بتن حواله
کردند .مقامات سازمان انرژی اتمی اما همواره در
این روند مجبور به سکوت برای حفظ اسرار کشور
و جزئیات مذاکرات کردند تا موجب سوءاستفاده
دشمن نشود.
اما درنهایت علیاکبر صالحی بر اساس
صالحدیدی بعد از سالها اعالم کرد که ایران
قبل از اجرایی شدن برجام ،کالندریای جایگزین
برای قلب راکتور اراک را خریداری کرده است و
با تکیه به این مسئله پذیرفتیم که در کالندریای
راکتور بتن ریخته شود و مشخص شد که ایران
با پشتوانهای قوی اقدام به خارج کردن کالندریای
راکتور اراک کرده است.
وقتی صالحی قسم میخورد که اگر قرار به
بازگشت به فعالیتهای هستهای قبل باشد،
ظرف چند روز یا چند ساعت همه چیز به همان
ظرفیت قبلی و حتی بیشتر از آن بازمیگردد ،باز
هم گوش شنوایی نبود و حمالت و انتقادهای
غیرمنصفانهای هر روز حواله سازمان و دولت
می شد .اما با تصمیم ایران برای افزایش ذخایر
اورانیوم غنی شده و نیز غنی سازی  ۲۰درصد،
ظرف یک ماه ذخایر ایران بیش از پیشبینیها
افزایش یافت این در حالی بود که اقدامات
خرابکاری در نطنز در این مدت صنعت هستهای
و سانتریفیوژهای پیشرفته را تا حدودی از
دستمان خارج کرد .در این جا هم صدایی از
منتقدان برجام شنیده نشد.
اکنون نیز بر سر اجرای مصوبه مجلس در
راستای لغو اجرای پروتکل الحاقی میان مجلس
و سازمان انرژی اتمی مناقشه سر گرفته است.
یکی می گوید به طور کامل و دقیق مصوبه را اجرا
کرده و عالوه بر آن منافع صد در صدی از فرصت
های جدید ارائه شده به آژانس فراهم شده است
و از سوی دیگر نمایندگان معترضند که دولت
مصوبه مجلس را دور زده است.
بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها» درصورت اجرا نشدن تعهدات طرف
های باقی مانده در برجام تا  ۵اسفند و در راستای
کاهش تعهدات هسته ای ایران ذیل برجام،
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی لغو می شود که
با توجه به عدم اجرای تعهدات برجامی و لغو
تحریمها از سوی آمریکا ،پروتکل الحاقی از اولین
ساعات سه شنبه دیگر اجرا نمیشود.
ایران از زمان اجرایی شدن برجام ،عالوه بر
اجرای موافقت نامه پادمان جامع ،پروتکل
الحاقی و ترتیبات فرعی کد اصالحی  ۳.۱و نیز
برخی دسترسیهای فراتر از چارچوب را نیز به
آژانس در جهت شفافسازی و اعتماد سازی به
طور داوطلبانه اجرا کرده است.
به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی ،رافائل
گروسی روز شنبه به همراه معاونانش و به
درخواست خود وارد ایران شد و در نهایت در
پایان روز یکشنبه ،دو طرف به تفاهمی برای حفظ
نظارتهای ضروری ضمن لغو اجرای پروتکل
الحاقی دست یافتند .آنچه مسلم است اینکه یک
تعهد حقوقی لغو می شود و جای آن یک تفاهم
سیاسی ،مدتدار و مشروط جایگزین میشود.
بر اساس بیانیه پایانی مذاکرات صالحی و

باید نقض حقوق انسانها توسط
آمریکا و غرب به جهان ارائه شود

روشن است که نگاه دولت و نظام تاکنون مبتنی بر حفظ برجام بدون ضربه زدن به منافع و مصالح ملی است و از این رو تفاهم اخیر ایران و آژانس
قابل فهم است.

اختالفنظرمیان
دولت و مجلس
در شرایط فعلی
جز اینکه رقیب
و دشمنان را
در بازگشت به
تشان
تعهدا 
بیشتربه
عقب براند یا
در مذاکرات
احتمالیآینده
بهامتیازگیری
بیشترترغیب
کند ،چیز
بیشتری در بر
ندارد
گروسی در تهران ،سازمان ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را مطلع کرد که به منظور پایبندی
به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی تحت
عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و
صیانت از منافع ملت ایران ،ایران اجرای اقدامات
داوطلبانه ،آنگونه که در برجام آمده است را از ۵
اسفند  ۱۳۹۹متوقف خواهد کرد.
همچنین سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر
توافق کردند:
 .۱ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت
موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس ،همانند
قبل ،ادامه خواهد داد.
 .۲یک تفاهم فنی دوجانبه موقت ،سازگار
با قانون ،که به موجب آن آژانس به فعالیت
های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق
فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه
خواهد داد.
 .۳مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان
از حصول به اهداف آن.
در این بیانیه به خوبی یاد شده است که تفاهم
فنی دو جانبه موقت و برای سه ماه و نیز سازگار
با قانون (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها)
است .روشن است که سازمان انرژی اتمی تالش
کرده تا محکم کاریهای حقوقی و فنی را در این
بیانیه منطبق با قانون مذکور داشته باشد و با
رعایت این مالحظات و حساسیت ها تفاهم شکل
گرفته است.
کاظم غریب آبادی ،نماینده ایران در آژانس
که در مذاکرات فنی رافائل گروسی و علی اکبر
صالحی حضور داشته است ،در اظهاراتی مقصود
از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که
در بند  ۲بیانیه همانطور که در پیوست توافق
شرح داده شده ،آمده است ،را این طور توضیح
می دهد :ایران به مدت  ۳ماه اطالعات برخی
فعالیتها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست
(این پیوست محرمانه است) مشخص شده
ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت .در
این مدت ،آژانس به این اطالعات هیچ دسترسی
نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی
میماند .چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها به طور
کامل لغو شد ،ایران این اطالعات را در اختیار
آژانس میگذارد ،در غیر این صورت اطالعات
برای همیشه پاک خواهد شد.
به عبارتی میتوان گفت تمامی نظارتها و
بازرسیهای حساس آژانس و اطالعات مورد نظر
طی  ۳ماه در ایران ذخیره میشود نه آنکه در

اختیار آژانس قرار گیرد و اگر لغو تحریمها اتفاق
افتد و برجام از سوی همه اعضای آن اجرا شود،
ایران اطالعات را بعد از  ۳ماه به آژانس میدهد،
در غیر این صورت آنها از بین برده میشوند و این
یعنی خالء اطالعاتی سه ماه آژانس درباره برنامه
هسته ای ایران که می تواند تهدیدی مهم برای
کشورهای غربی و آمریکا باشد.
جا دارد مجلس در همراهی با سازمان انرژی
اتمی و با توجه به مالحظات فنی و حقوقی
بینالمللی در جلسه ای در جریان این مالحظات
قرار گیرد و اگر بنا به اجرای تصمیم و اقدامی
است با همراهی و انسجام بیشتری این کار انجام
شود .بدون شک قطع همکاری های فراپادمانی
به معنای شکل گیری جبهه ای جدید در شورای
حکام و شورای امنیت علیه ایران است که ضروری
است تا در شرایط مبهم سیاسی فعلی نسبت به
این مساله مراقبت شود تا اگر در ماههای آتی
شرایط برای بازگشت به برجام از سوی همه طرف
ها فراهم شد ،خسارتی از این بابت متوجه ایران
نشود .ایران تاکنون به گونهای به اجرای برجام با
موافقت و نظر مقامات عالی کشور ادامه داده
است که نه تنها خسارتی به برنامه هسته ای
کشور وارد نشود بلکه فضای سیاسی بین الملل
نیز به نفع ایران باشد بنابراین ضروری است تا
همگان بر استمرار سیاست ها در راستای تصمیم
کلی نظام حرکت کنند.
سازمان انرژی اتمی و نیز دولت هم طبعا با
همراهی و هماهنگی حاکمیت اقدام به تفاهم
با آژانس کردند ،همان طور که تا کنون تمامی
تصمیمات و اقدامات اینگونه بوده است .البته
اگر قبل از اعالم نتیجه و مذاکرات روز یکشنبه
بخشهای مختلف در دولت و مجلس در
جلساتی به تبیین آنچه در دستور کار است ،می
پرداختند و در این مرحله نیز با هماهنگی و اتفاق
نظر حرکت میشد ،نتایج بهتری به دست می
آمد.
همان طور که در بیانیه دوشنبه شب دولت
اشاره شده است ،تصمیم برای تفاهم با آژانس در
جلسه  ۲۵بهمن شورای عالی امنیت ملی گرفته
شده است تا از طریق راهحلهای هوشمندانه و
مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه
های آن کاهش یابد.
سازمان انرژی اتمی در اجرای فرمایشات مقام
معظم رهبری و نیز مصوبات قانونی تا کنون
بدون کم و زیاد و حتی فراتر و جلوتر از زمان و
امکانات اقدام کرده است به گونه ای که رییس

مجلس در بازدید از سایت فردو و نیز اقدامات
دیگر هسته ای ،روند را موفقیت آمیز و رو به جلو
و قابل توجه خواهد .سازمان چه وقتی دستور
توقف فعالیتهای هستهای را دریافت کرد و چه
وقتی دستور شروع غنی سازی  ۲۰درصد با قدرت
گام برداشت ،آیا بعد از این همه سال و تجربه
وقت آن نرسیده است که به فرزندان خود در این
جایگاه که همواره پیرو دستورات رهبری بوده اند،
اعتماد کرد؟

همان طور که حضرت آیتالله خامنهای روز
دوشنبه اشاره کردند اختالفنظرها میان دولت
و مجلس قابل حل است و باید دو طرف ،قضیه
را با همکاری یکدیگرحل کنند ونباید اختالفها
رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی
باشد.
ایشان با اشاره به قانون مصوب مجلس در
خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند:
مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن
استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید
انجام میشد ،انجام دادند و انشاءالله یک مورد
دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود
را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این
قانون که قانون خوبی است ،به دقت عمل شود.
به گزارش ایسنا ،شائبه اختالفنظر میان
دولت و مجلس در شرایط فعلی جز اینکه رقیب
و دشمنان را در بازگشت به تعهداتشان بیشتر
به عقب براند یا در مذاکرات احتمالی آینده به
امتیازگیری بیشتر ترغیب کند ،چیز بیشتری
در بر ندارد .به عالوه در شرایط تحریمی و بد
اقتصادی فعلی شنیدن سخنان سخت و اتهام
زنی به یکدیگر آن هم از تریبونهای رسمی
کشور جز ناامیدی بیشتر برای مردم هیچ چیزی
دربرندارد.
روشن است که نگاه دولت و نظام تاکنون
مبتنی بر حفظ برجام بدون ضربه زدن به منافع
و مصالح ملی است و از این رو تفاهم اخیر ایران
و آژانس قابل فهم است .با وجود لغو اجرای
پروتکل الحاقی و دسترسی های اضافی اما شرایط
به گونه ای چیده شد که بهانه ای در این برهه
زمانی حساس به دست دشمنان منطقه ای و
بین المللی داده نشود .بدون شک ایران امروز
بیش از پیش به حرکت در آرامش و هوای صاف
نیاز دارد نه آنکه در شرایط سخت کنونی به لحاظ
سیاسی و اقتصادی به دست خود فضا را برای
کشور مه آلود سازیم.

رئیس قوه قضائیه گفت :باید نقض حقوق
انسانها توسط آمریکاییها و غربیها را در
دوران دفاع مقدس به جهانیان ارائه کنیم.
به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی در
همایشبینالمللیمطالباتحقوقی-بینالمللی
دفاع مقدس ضمن گرامیداشت والدت حضرت
علی(ع) و با اشاره به روایتهای متفاوتی که
از حوادث در طول تاریخ وجود دارد ،گفت:
در  ۳۱شهریور  ۵۹جنگ بر کشور ما تحمیل
شد و  ۳۰هزار کیلومتر از سرزمین کشورمان
مورد اشغال دشمن قرار گرفت ،اینجا حق دفاع
فردی ،مشترک و دفاع یک کشور از سرزمین
خود حقی است که در منشور ملل متحد و
در تمام قوانین بینالمللی به رسمیت شمرده
شده است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زمانی جهل
در مقابل عقل و زمانی در مقابل علم است و
جاهلیت مدرن در مقابل تعقل است ،افزود:
امروز جامعه و جوامع بشری باید قدرت تعقل
و تحلیل پیدا کنند تا نظام سلطه به نام حمایت
از مردم ،به دنبال منافع خود نباشد و کشور و
مردمی را بیچاره کند.
رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش در
تبیین مناسب دفاع مقدس با نگارش خاطرات
رزمندگان و شهدا ،تهیه فیلم و ساخت
مستندهای مرتبط با دفاع مقدس تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد :بسیار کار
شده و بسیار باید کار شود .باید جریان دفاع
مقدس ،انقالب شکوهمند اسالمی و ایستادگی
ملت ایران بیشتر از این به تصویر کشیده شود
و به عالمیان و عصرها و نسلها معرفی گردد؛
چون امروز جاهلیت مدرن نمیخواهد نسل
جوان ،دانشجو و طلبه ما قدرت تحلیل پیدا
کند ،لذا میخواهد روایت خود را منتقل و راوی
گری کند.
رئیسی بیان کرد :ما باید نقض حقوق
انسانها توسط آمریکاییها و غربیها را در
دوران دفاع مقدس به جهانیان ارائه کنیم و برای
مردم سراسر جهان تبیین کنیم که آمریکاییها
و غربیها چگونه در زمان جنگ تحمیلی برای
دستیابی به امیال و بر مبنای شیطنتهای
خود ،حقوق بشر را زیر پا گذاشتند.
رئیس دستگاه قضا گفت :در دوران جنگ
تحمیلی ،صدام مباشر بود ،اما ضرورت دارد
نقش شریکان جرم نیز در آن دوران تبیین شود
و باید شرکای جرم در آن دوران به عالم معرفی
شوند .رئیسی با بیان اینکه فهرست کمکهای
سیاسی ،تسلیحاتی و مالی ارائه شده به صدام
توسط غربیها در دوران جنگ تحمیلی فهرست
بلند باالیی است ،گفت :درصورت تنظیم
کیفرخواست و قید تمامی جرایم آمریکاییها
و برخی دیگر از کشورهای مدعی غربی نظیر
آلمان و فرانسه در دوران جنگ تحمیلی ،شاهد
خواهیم بود که این کیفرخواست بسیار قطور و
بلند خواهد بود و این کیفرخواست باید پیش
روی همه حقوقدانان در عالم قرار گیرد تا آنها
احساس شرمندگی کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود :مدعیان حقوق
بشر و حقوقدانان در عالم باید به کنار بستر
جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی ما بروند و
مشاهده کنند که این قهرمانان چگونه  ۳۰سال
است بر روی بستر و تخت نشستهاند و عوارض
و دردهای حاصل از بمبارانهای شیمیایی و
سالحهای عصبی را تحمل میکنند و پرستاران
آنها که همان مادران و همسرانشان هستند
در کنار این عزیزانشان سختیها را میگذارند.

اختالف وزارت ارتباطات و مجلس بر سر یک مصوبه

مجلس اینترنت و پیامک را گران کرد

مصوبه مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه با اختالف تفسیر
میان دولت و مجلس همراه شده است .مجلس میگوید این مصوبه باعث افزایش
کیفیت اینترنت و همچنین مانع افزایش قیمت آن می شود اما وزارت ارتباطات
میگوید مجلس برای افزایش درآمد صداوسیما این مصوبه را تصویب کرده باعث
گران شدن اینترنت میشود.
به گزارش فرارو ،بر اساس این مصوبه ،حقاالمتیاز و حقالسهم دولت از کارور
(اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان  ۱۰درصد افزایش یافته و به حساب
درآمد عمومی ردیف  ۱۳۰۴۰۴نزد خزانهداری کل واریز میشود .منابع حاصل
به میزان  ۳۰هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای
فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود .مسئولیت صدور مجوز و
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن ب ه طور انحصاری برعهده
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا و سیما است.
رضا خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس امروز تاکید کرد که این مصوبه باعث
افزایش نرخ اینترنت نمی شود و اپراتورها نباید اینترنت را در سال آینده گران
کنند .رضا خواه همچنین گفته این مصوبه برای تقویت زیرساخت هاست اما متن
مصوبه نشان می دهد درآمد حاصله به صداوسیما داده می شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود متن مصوبه مجلس

را منتشر کرد و نوشت :مجلس برای تامین هزینههای صداوسیما ،اینترنت را سال
آینده گران میکند ”.او تاکید کرد که توسعه اینترنت در روستاها هم متوقف می
شود .وزیر ارتباطات درباره تصویب این پیشنهاد در مجلس هشدار داده بود اما
هشدار او کارگر نبود.
در همین رابطه حسین فالح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات نیز با انتشار توئیتی
نوشت« :با مصوبه امروز مجلس ،قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه
اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد ».او افزود :درآمد اپراتورها
مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما
حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد .در واقع دولت می گوید مصوبه
مجلس روی کاغذ این منابع را برای توسعه زیرساخت اختصاص داده است ،عمال
این منابع به دست دولت نمی رسد بلکه در اختیار صداوسیما قرار می گیرد.
افزایش قیمت پیامک
در همین حال نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای
ارائهدهنده خدمات مخابراتی ،عالوه بر قیمت هر پیامک ،مبلغ  ۱۰ریال از
استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت کنند.
طبق مصوبه مجلس ،کاربر (اپراتور)های ارائهدهنده خدمات مخابراتی باید عالوه
بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ( )۱۰ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت

و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح
شد که در واکنش به آنها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که
این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید عالوه بر پول اپراتور ،مبلغ دیگری را
پرداخت کنند که این افزایش هزینهها باعث نارضایتی مردم می شود.
او از نمایندگان خواست که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک
رای مثبت ندهند و دولت مخالف است .علی نیکزاد نایب رییس مجلس نیز
تاکید کرد که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر دولت امور را به درستی
رسیدگی می کرد ،این وضعیت رخ نمی داد.
دولت کم اظهاری کرده بود
در همین حال محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به بخشی از
مصوبات مجلس درباره مالیات اپراتورها مدعی شد« :دولت در الیحه بودجه پیش
بینی کرده بود که  ۷هزار میلیارد تومان بابت  ۲۸درصد حق شبکه خود از اپراتورها
دریافت کند ،اما بررسی اولیه مجلس نشان میداد که این درآمد  ۱۰هزار میلیارد
تومان است نه  ۷هزار میلیارد تومان بود و به نظر میرسد دولت  ۳هزار میلیارد
تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس
این را اصالح و برای آن محل هزینه ،تعیین کرد».

او افزود“ :از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از  ۲۸به  ۳۸درصد
افزایش یابد .به دلیل این افزایش  ۱۰درصدی ،درآمد دولت افزایش پیدا میکند
که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و
روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد« :مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت
اینترنت در سال  ۱۴۰۰به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات
نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد».

