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ن کرده و عایدی آن را به صداوسیما دادند
نمایندگان در مصوبهای اینترنت را گرا 

هدیه ویژه مجلس به صداوسیما

با رعایت پروتکلهای بهداشتی و تبریک تلفنی یا تماس تصویری

سالمتی را به پدران هدیه دهیم

چنــد روزی اســت کــه
انــگار خیابانهــا جــان
جامعه تــازهای گرفتهانــد .تــردد در
مغازههــا ،پاســاژها و حتــی
شیرینیفروشــیها بیشــتر شــده اســت.
گویــی هرکــس تــاش میکنــد بــه گونـهای
خــود را بــرای تشــکر و قدردانــی از پــدر
مهیــا کنــد .پــدر در فرهنــگ مــا ایرانیهــا
حامــی و پشــتیبانی اســت تکــرار نشــدنی،
اســطوره مهربانــی و فتــوت کــه شایســته
باالتریــن تقدیرهاســت .از ایــنرو حتــی
میهمــان ناخوانــده چینــی هــم کــه
زندگیمــان را زیــر و زبــر کــرده و روابــط
و ســبک زندگیمــان را تغییــر داده،
نتوانســته مانــع برگــزاری مراســم روز پــدر
شــود .امــا حقیقــت تلختــر از آن اســت کــه
بتــوان انــکارش کــرد .کوویــد 19توانســته در
هــر مکانــی کــه پروتکلهــای بهداشــتی
رعایــت نمیشــود رخنــه کنــد و داغــی
جبرانناپذیــر بــر دلمــان بگــذارد.از همــان
یــک ســال پیــش کــه پــای ایــن میهمــان
ناخوانــده بــه کشــورمان بــاز شــد همــه
ابعــاد زندگیمــان دســتخوش تغییــرات
بســیار شــد .محدودیــت و دوری از یکدیگر
چــاره حــل بحــران بــود و مقاومــت هــم
ســودی نداشــت چــرا کــه دســت آخــر دود
ایــن آتــش بــه چشــم خودمــان میرفــت.
پــدران بســیاری در دوران زندگــی اجبــاری
بــا کرونــا شــغل خــود را از دســت دادنــد و
بــا ســختیهای تأمیــن معــاش و گــذران
چــرخ زندگــی دســت بــه گریبــان شــدند.
کــم نبودنــد پدرانــی کــه زیــر بــار زندگــی
اســتخوان خــرد کردنــد و دم برنیاوردنــد تــا
خــم بــه ابــروی جگرگوشــه هایشــان نیفتد.
زیــاد بودنــد پدرانــی کــه خانهنشــین شــدند

امــا دســت از تــاش برنداشــتند و ســامت
خــود را بــه تــاراج گذاشــتند و بــا وجــود
خطــرات بســیار تــاش کردنــد لبخنــد روی
لــب فرزندانشــان باقــی بمانــد.
همــه ایــن از خودگذشــتگیها باعــث
شــد تــا فرزنــدان تــاش کننــد و روز پــدر
امســال را شایســتهتر از ســالهای پیــش
و البتــه در ســایه رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی برگــزار کننــد .هرچنــد ابــراز
احساســات از راه دور و بهصــورت
تلفنــی یــا ویدیــوکال لــذت و شــیرینی
دورهمیهــای همیشــگی را نــدارد امــا
میتوانــد در کنــار فراهــم کــردن لحظــات
شــاد ایمنــی وســامت پدرانــی را کــه قــدم
بــه دوران ســالمندی گذاشــتهاند فراهــم
کنــد.
امــا قســمت تلــخ داســتان ،پدرانــی
هســتند کــه آســمانی شــدند .پدرانــی
کــه شایســته تقدیــر و ســتایش بودنــد
امــا هنــگام خداحافظــی در تنهایــی بــه
خــاک ســپرده شــدند و ویــروس کوویــد19
حتــی آرزوی در آغــوش کشــیدن پــدر را
بــر دل فرزندانشــان گذاشــت .امســال روز
پــدر بــرای ایــن دســته از افــراد جامعــه
بســیار ســخت و دردنــاک اســت .بیــش
از یــک ســال اســت کــه زندگــی در کنــار
ویــروس کرونــا را بــا همــه ســختیهایش
تحمــل کردهایــم و بــه گفتــه برخــی از
مســئوالن حتــی شــاید بیــش از  40درصــد
ایرانیهــا بــه آن مبتــا شــده باشــند امــا
خطــر همچنــان وجــود دارد و رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــرای حفــظ جــان
عزیزانمــان ضــروری بــه نظــر میرســد.
مشــروح ایــن گــزارش را فــردا در صفحــه
اجتماعــی روزنامــه «ایــران» بخوانیــد.

هشــدار صبحگاهــی وزیــر ارتباطــات
فایــدهای نداشــت و مجلــس
سیاست امــروز افزایــش  3هــزار میلیــارد
تومانــی اخــذ منابــع از اپراتورهــا و
اختصــاص آن بــه صــدا و ســیما و ارگانهــای
دیگــر را تصویــب کــرد؛ مصوبــهای کــه بــه
گفتــه محمدجــواد آذری جهرمــی بــه افزایــش
چشــمگیر قیمــت بســتههای اینترنتــی
میانجامــد.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات امــروز
از افزایــش چشــمگیر قیمــت بســتههای
اپراتورهــا درصــورت تصویــب مصوبــه
کمیســیون تلفیــق ،مبنــی بــر افزایــش ۳۰۰۰
میلیــارد تومانی مالیــات اپراتورهــا و اختصاص
آن بــه برخــی دســتگاهها از جملــه صداوســیما
خبــر داد .آذری جهرمــی امــروز در توئیتــی
نوشــت« :امیــدوارم امــروز نماینــدگان محتــرم
مجلــس بــا مصوبــه کمیســیون تلفیــق ،مبنــی
بــر افزایــش  ۳۰۰۰میلیــارد تومانــی مالیــات
اپراتورهــا و اختصــاص آن بــه برخی دســتگاهها

ریــال بــا هــدف حمایــت از تولیــد محتــوا و
فعالیتهــای فرهنگــی و نظــارت در فضــای
مجــازی هزینــه میشــود .مســئولیت صــدور
مجــوز و تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر
فراگیــر و نظــارت بــر آن منحصــراً بــه عهــده
ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر
فراگیــر (ســاترا) ســازمان صداوســیما اســت».
در جریــان بررســی ایــن بنــد پیشــنهادات
متعــددی بــرای افزایــش قیمــت پیامــک
مطــرح شــد کــه در واکنــش بــه آنهــا
پورمحمــدی معــاون ســازمان برنامــه و
بودجــه توضیــح داد کــه ایــن مصوبــه بــدان
معناســت کــه مشــترکین بایــد عــاوه بــر پــول
اپراتــور ،مبلــغ دیگــری را پرداخــت کننــد کــه
ایــن افزایــش هزینههــا باعــث نارضایتــی
مــردم میشــود .او از نماینــدگان خواســت
کــه بــه گــران شــدن هیــچ موضوعــی از جملــه
هزینــه پیامــک رأی مثبــت ندهنــد و دولــت
مخالــف اســت.
امــا هشــدار او افاقــه نکــرد و علــی نیکــزاد

از جملــه صداوســیما بــرای امــورات نظارتــی،
مخالفــت کننــد .تصویــب ایــن بنــد در تبصــره
 ۶بودجــه باعــث افزایــش چشــمگیر قیمــت
بســتههای اپراتورهــا خواهــد شــد».
اشــاره جهرمــی بــه تبصــره کمیســیون تلفیــق
بودجــه اســت کــه بــر اســاس آن 3 ،هــزار
میلیــارد تومــان از منابــع حاصلــه بایــد صــرف
تولیــد محتــوا و فعالیتهــای فرهنگــی در
فضــای مجــازی شــود ،مســئولیت صــدور
و تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر
منحصــرا بــه ســاترا داده شــده اســت.
آذری جهرمــی تصویــری از ایــن مصوبــه
منتشــر کــرد کــه در آن عنــوان شــده اســت:
«حقاالمتیــاز و حقالســهم دولــت از
اپراتورهــای ارائهدهنــده خدمــات مخابراتــی
بــه میــزان  ۱۰درصــد افزایــش یافتــه و بــه
حســاب درآمــد عمومــی ردیــف ۱۳۰۴۰۴
نــزد خزانــهداری کل واریــز میشــود.
منابــع حاصــل بــه میــزان  ۳۰هــزار میلیــارد

نایــب رئیــس مجلــس نیــز بــا ایــن اســتدالل
کــه «مجلــس طرفــدار مــردم و ارزانــی اســت
امــا اگــر دولــت امــور را بــه درســتی رســیدگی
میکــرد ،ایــن وضعیــت رخ نمــیداد» بــه
زعــم خــود جــواب انتقادهــا را داد و درنهایــت
نماینــدگان مجلــس تصویــب کردنــد کــه در
ســال آینــده اپراتورهــای ارائهدهنــده خدمــات
مخابراتــی ،عــاوه بــر قیمــت هر پیامــک ،مبلغ
 ۱۰ریــال نیــز از اســتفادهکنندگان خدمــات
مزبــور دریافــت کننــد .حســین فالح جوشــقانی
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــاترادیویــی -در واکنــش بــه این موضــوع در توئیتر
نوشــت« :بــا مصوبــه امــروز مجلــس ،قیمــت
اینترنــت گــران خواهــد شــد و توســعه اینترنــت
در مناطــق محــروم نیــز متوقــف خواهــد شــد.
درآمــد اپراتورهــا مســتقیماً بــه تعرفــه وابســته
اســت و افزایــش درآمــد خزانــه و پرداخــت بــه
صداوســیما حتمــاً بــا رشــد قیمــت اینترنــت
مواجــه خواهــد شــد».

