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موانع اصلی توافق نهایی
» ابتکار« تازه ترین تحوالت برجام را بررسی می کند
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اشتباه می زنید!
ارتباطات طی  در حالی که کارشناسان رسانه و علوم 
ماه های اخیر صحبت از بحران مرجعیت در رسانه های 
رسمی کرده و در محافل عمومی آن را آسیب شناسی 
می کنند، نمایندگان مجلس در حال آماده کردن طرحی 
هستند که در آن افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، 
باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. گفته شده که این 
داشته  اجتماعی  آثار سوء  که  طرح در مورد هر خبری 
می کند.  جامعه شود، صدق  به  موجب ضربه  و  باشد 
منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، 

باید مجازات شوند.
اتفاق  از  سال ها  این  طی  که  است  حالی  در  این 
محدودیت های ایجادشده برای رسانه های رسمی سبب 
از  یا خارج  غیر رسمی  روایت های رسانه های  تا  شده 
مرزهای کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد. ظاهرا 
کردن  پاک  در  را  راهکار  همچنان  مجلس  نمایندگان 
صورت مسئله می دانند در حالی که با این قانون باز هم 
بر ابهامات مصادیق این قانون افزوده می شود، که اساساً 
معیار اخباری که باعث تبعات سوء می شود، چیست؟ 
رسانه های رسمی در حال حاضر هم در بسیاری از مواقع 
نسبت به پرداختن به مسائل از زوایای مختلف پرهیز 
می کنند. با این قانون قرار است تنها روایت مورد نظر 
نمایندگان به دست مردم برسد؟ اگر تصور بر این است 
که همزمان با محدودسازی اینترنت و وضع قوانینی جهت 
بسته کردن دست رسانه های رسمی به سمت توسعه گام 
برداشته می شود، راه به خطا می روید. خواهش نگارنده 
این است که این طرح را با چند متخصص رسانه و جامعه 
شناسی مطرح کنند، تا ببینند آیا نمونه ای را می توان یافت 
که محدودیت رسانه ها اثرات مثبت بر وجوه زندگی مردم 

و حتی خود مجموعه تصمیم گیران داشته است؟

ژوبین صفاری سرمقاله

وزیر ارتباطات در رابطه با وضعیت پیام رسان های داخلی 
گفت: در رابطه با این پیام رسان ها کار ویژه ای در حال انجام 
است و آن اتصال تمام این پیام رسان ها به یکدیگر تا دهه 

فجر است.
و  ارتباطات  وزیر  پور  زارع  عیسی  انتخاب،  گزارش  به 
فناوری اطالعات با حضور در برنامه صف اول در رابطه با 
آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد خدمات 
از  دریافتی  گزارش  آخرین  دولت هوشمند، گفت: طبق 
همکاران، بیش از ۹۰ درصد از دستگاه ها به پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و مابقی دستگاه ها 
نیز تا یک ماه آینده به این پنجره واحد متصل خواهند شد.
وی ادامه داد: امسال تکلیف بر این بود که دستگاه ها، 
یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره واحد 
جلسه  در  البته  دهند؛  ارائه  مردم  به  هوشمند  خدمات 
شورای عالی فناوری اطالعات مصوب شد که تا آخر امسال، 
دستگاه ها ۵۰ درصد خدمات پرکاربرد خود را از این طریق به 
مردم ارائه دهند و ۵۰ درصد مابقی هم در سال آینده انجام 
شود تا مردم به تمام خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه 

می کنند از یک طریق دسترسی داشته باشند.
فناوری اطالعات تصریح کرد: مرحله  ارتباطات و  وزیر 
دولت  ملی خدمات  پنجره  به  دستگاه ها  اتصال  نخست 
هوشمند در حال تکمیل است و ما در گام بعدی به دنبال 
افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم 
چرا که هم اکنون دستگاه هایی وجود دارد که به این درگاه 

متصل شده اند، اما کیفیت خدمات آن ها مناسب نیست.
زارع پور افزود: در گام های بعدی به دنبال آن هستیم که 
تا آن جایی که امکان دارد از مفاهیم هوشمندسازی؛ هوش 
مصنوعی و از اطالعاتی که در اختیار ما به عنوان حاکمیت 
در دستگاه های مختلف  اطالعاتی مختلف  بانک های  در 
است استفاده کنیم تا برخی از خدمات را بدون مراجعه 
مداخله  بدون  حتی  و  مدرک  دریافت  بدون  حضوری، 

انسانی در سمت دستگاه، به مردم ارائه کنیم.
وی بیان کرد: مرتبط نشدن دستگاه ها به یکدیگر یکی 
از موانع جدی عدم شکل گیری دولت هوشمند است که 
خوشبختانه با تصویب قانون “داده و اطالعات ملی” در 
مجلس شورای اسالمی که حدود دو ماه پیش اتفاق افتاد، 
دستگاه ها  اینکه  برای  خوبی  بسیار  اجرایی  ضمانت های 
نظر  در  شوند  خود  اطالعات  گذاری  اشتراک  به  موظف 
گرفته شده است و حتی در این باره جرم انگاری صورت 

گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه همه 
ملی  پنجره  به  اتصال  به  موظف  مشمول،  دستگاه های 
خدمات دولت هوشمند هستند، خاطرنشان کرد: امنیت 
در سطوح مختلف این درگاه پیش بینی شده است لذا هیچ 
دستگاهی نمی تواند خود را از این تکلیف قانونی مستثنی 
کند و قانون هم هیچ استثنایی در این باره قائل نشده است.
زارع پور در ادامه این برنامه درخصوص سکوهای کسب 
و کار دیجیتال نیز اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، 
دولت کارگروهی را به عنوان کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
تشکیل داد و تمام اختیارات هیئت دولت در قالب اصل 
۱۳۸ و اختیارات ریاست جمهور در قالب اصل ۱۲۷ به این 
کارگروه تفویض شد که مسئولیت این کارگروه با بنده است.
وی با بیان اینکه هدف از ایجاد این کارگروه این بود که 
موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشته 

شود، گفت: در برخی کشورها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از 
تولید ناخالص ملی، مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال است 
که الیه های مختلف دارد؛ در یک سطح حوزه ICT است 
)سخت افزار، نرم افزار و صادراتی که می توانیم در این حوزه 
داشته باشیم( و در الیه بعدی بحث اقتصاد پلتفرمی یا 
سکوهایی است که کارهای روزمره مردم را انجام می دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: اقتصاد دیجیتال 
فناوری  و  ارتباطات  کاربرد  که  دارد  دیگری  الیه گسترده 
این  اطالعات در سایر بخش ها را شامل می شود که در 
رابطه می توان به مفهوم کشاورزی و دامپروری هوشمند 

اشاره کرد.
زارع پور خاطر نشان کرد: هدف ما در دولت این است 
که حداکثر استفاده را از فناوری های جدید داشته باشیم تا 
بتوانیم بهره وری و رضایتمندی را در کشور افزایش دهیم و 
صنایع را متحول کنیم و این ماموریت ویژه کارگروه اقتصاد 
دیجیتال است که در همین فضا در جلسات مختلفی که 
داشتیم به دنبال مزیت بخشی به پلتفرم های بومی خود 
در قیاس با پلتفرم هایی که در کشور فعالیت می کردند، 

بودیم.
وی افزود: ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، از 
ابتدای دولت سیزدهم به دنبال این بودیم که دو کار بزرگ 
برای پلتفرم ها و سکوهای داخلی مخصوصا حوزه پیام رسان 
شبکه اجتماعی انجام دهیم تا بتوانند با نسخه های خارجی 

رقابت کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: اولین اقدام 
این بود که پلتفرم های داخلی بتوانند قابلیت های خود را 
ارتقا دهند، سرعت و کیفیت داشته باشند و مزیت های 
جدیدی برای آن ها ایجاد کنیم که در پلتفرم های خارجی 

وجود ندارد.
زارع پور بیان کرد: در آیین نامه حمایت  دولت از کسب 
برای سکوهای  دیجیتال، حمایت هایی  اقتصاد  کارهای  و 
داخلی پیش بینی شده است که در این رابطه می توان به 
معافیت مالیاتی و مزایایی که از استقرار در پارک های علم و 

فناوری نصیب آن ها می شود اشاره کرد.
معافیت های مالیاتی کسب و کارهای فعال در پلتفرم های 

داخلی
اینستاگرام  در  که  کارهایی  و  کسب  کرد:  اظهار  وی 
فعالیت می کردند مورد مواخذه سازمان امور مالیاتی قرار 

نمی گرفتند و نیازی به مجوز کسب و کار نداشت اما همین 
که بخواهد در یک پلتفرم داخلی فعالیت کند از آنجایی که 
تراکنش دارد همکاران ما در سازمان امور مالیاتی حتما به 
سراغ آن ها خواهند رفت که در این آئین نامه پیش بینی شده 
است کسب و کارهایی که در پلتفرم های مشمول )از ۲۵ 
مجموع درخواست دهنده، ۵ سکو مورد تائید قرار گرفتند که 
تعداد این پلتفرم ها به مرور اضافه خواهند شد( کسب و 
کار خود را راه اندازی کنند تا دو سال از معافیت مالیاتی 
تا سقف حدودا دو میلیارد تومان درآمد در سال بهره مند 

خواهند شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تعدد پیام رسان های 
داخلی را یک فرصت و یک تهدید دانست و گفت: تعدد 
تا  می دهد  افراد  به  را  فرصت  این  داخلی  پیام رسان های 
بتوانند با سلیقه خود، پیام رسان مورد عالقه خود را انتخاب 
کند و نقطه ضعف آن هم این است افراد در پیام رسان های 
مختلف فعال هستند و شما باید در پلتفرم های مختلف به 

دنبال افراد بگردید.
تجمیع پیام رسان های داخلی تا ایام دهه فجر

بین  رقابتی  تا  کردیم  تالش  ما  کرد:  تصریح  پور  زارع 
پلتفرم ها ایجاد شود تا پلتفرمی که مردم نسبت به آن 
اقبال بیشتری دارند جای خود را پیدا کند اما کار ویژه ای 
در حال انجام است که گمان می کنم تا ده فجر به نتیجه 
برسد و آن این است که تمام پیام رسان های داخلی به هم 
متصل خواهند شد به این ترتیب مثال اگر فردی از پلتفرم» 
بله« استفاده می کند می تواند به فردی که از پلتفرم »ایتا« 

استفاده می کند پیام بدهد.
وی تصریح کرد: این کار شدنی است و تالش مان بر این 
است که تا دهه فجر یا حداکثر تا پایان سال این کار انجام 

شود.
فناوری اطالعات درباره میزان فروش  ارتباطات و  وزیر 
VPN که نشان  می دهد همچنان رقبت به سمت سکوها 
و شبکه های اجتماعی خارجی است نیز اظهار کرد: ایده 
آل ما این است که ظرفیت های داخلی ما در حوزه شبکه 
اجتماعی و پیام رسان آن قدر قوی شود که اگر نسخه قوی 
خارجی هم ایجاد شد بتواند با آن رقابت کند؛ از آنجایی که 
هنوز تصمیم شفافی در این حوزه اعالم نشده است بخشی 
از مردم همچنان از سکوها و شبکه های اجتماعی خارجی 
استفاده می کنند و امیدوارند که محدودیت این پلتفرم ها 

برداشته شود اما عده دیگری از مردم از پلتفرم های داخلی 
استفاده می کنند و تالش ما بر این است که با مزیت هایی 
که برای سکوها و شبکه های اجتماعی داخلی ایجاد می کنیم 
از  که  ترجیح دهند  برداشته شد  اگر محدودیت ها  حتی 

پلتفرم های داخلی استفاده کنند.
از این برنامه درباره آخرین  زارع پور در بخش دیگری 
وضعیت شبکه ملی اطالعات نیز بیان داشت: عده ای شبکه 
ملی اطالعات را مترادف با قطع اینترنت می دانند که به هیچ 
وجه چنین چیزی نیست بلکه شبکه ملی اطالعات یک 
شبکه پر سرعت و با کیفیت در گستره جغرافیایی جمهوری 
اسالمی ایران است که بر روی آن خدمات با کیفیت و 
از  یکی  هم  اینترنت  و  می شود  داده  مردم  به  پرسرعت 

خدماتی است که در این شبکه به مردم عرضه می شود.
وی تصریح کرد: هر چه شبکه ملی اطالعات پرسرعتر و با 
کیفیت تر باشد طبیعتا اینترنت هم در این شبکه با سرعت 

و کیفیت بیشتری خواهد بود.
کرد:  نشان  خاطر  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
شبکه؛  بال  یک  که  دارد  بال  دو  اطالعات  ملی  شبکه 
ویژگی های سرعت، کیفیت و امنیت و یکی دیگر بحث 
خدمات است. بحث این است که شبکه ملی اطالعات پر 
سرعت و با کیفیت باشد تا اگر خدماتی را در داخل کشور 
به مردم ارائه می دهیم )مثل خدمات بانکی و خدمات 
خرید و فروش( لزومی نداشته باشد که این خدمات بر 
بستر اینترنت باشد و ما ترافیک بین الملل پرداخت کنیم 
و این بسته ها به خارج از مرزها برود و برگردد کما اینکه 
پرکاربرد  تمام خدمات دولتی و خدمات  اکنون هم  هم 
بخش خصوصی در داخل کشور میزبانی می شود که این 
موضوع هم جزء افتخارات کشور است که موجب افزایش 

سرعت خواهد شد.
زارع پور افزود: وقتی سرویسی راه اندازی می شود هر قدر 
سرویس دهنده آن به لحاظ فیزیکی به شما نزدیک تر باشد، 
زمان رفت و برگشت کمتر و سرعت افزایش پیدا خواهد 

کرد.
وی بیان کرد: برای راه اندازی شبکه ملی اطالعات حدود 
این  از  یکی  که  کردیم  تعریف  درشت  و  ریز  پروژه   ۲۰۰

پروژه ها اتصال خانه ها به فیبر نوری است.
پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم اینکه تاکنون 
شبکه ملی اطالعات تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته 
است، گفت: با راه اندازی پروژه فیبر نوری منازل و کسب 
و کارها، این کار شتاب خواهد گرفت ضمن اینکه در حال 
راه اندازی ۴ قطب مرکز داده در راستای توزیع ترافیک در 
کشور هستیم که دیتا سنترهای بزرگ در کشور در این ۴ 
قطب راه اندازی خواهد شد تا بتوانند نیازمندی های مردم را 

در فاصله نزدیک تر به آن ها فراهم کنند.
زارع پور در رابطه با گله مندی مردم از سرعت اینترنت در 
کشور هم اظهار کرد: بخشی از سرعت کند اینترنت مربوط 
به فیلتر شکن ها است وگرنه بدون فیلترشکن، سرعت ارتقا 
هم پیدا کرده. البته در این ایام حمالت بسیار شدیدی را هم 
که اصطالحا به آن منع سرویس گفته می شود داشتیم که 
بسیاری از آن ها در وزارت ارتباطات دفع می شود اما ممکن 

است بر تجربه کاربری مردم تاثیرگذار باشد.
سایت های  به  دسترسی  سرعت  گفت:  ادامه  در  وی 

داخلی بیشتر از سایت های خارجی ست.

وزیر ارتباطات: 

سرعت کند اینترنت به خاطر فیلترشکن است
اخبار

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در پیچ و خم مجلس
نوبت بررسی جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی در شرایطی هنوز فرا نرسیده است که تصویب و اجرایی شدن این 

طرح می تواند زمین،  خودرو، مسکن و ارز را از بازار داللی خارج کند.
به گزارش ایسنا،  در چند هفته گذشته، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی 
در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته 
است؛  طرحی که کلیات آن در ۵ خرداد سال گذشته به تصویب رسید و برای 
بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی مجلس بعد 
از بررسی و چکش کاری مجدد،  گزارش مصوبات خود را به هیات رییسه مجلس 
برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند 
ماه،  هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛  محمد رشیدی عضو هیات 
رییسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح های در دستور کار مجلس 
باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است. 
موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت هاست در دستور مجلس 
قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت های گاه و بی گاهی که پیش 
می آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس 
شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت دو شیفته برگزار شد تا بتوانیم بخشی 
از دستورها را به نتیجه برسانیم. طغیانی همچنین با ابراز از اینکه طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، در عین حال 
گفت:با توجه به برنامه هفتم توسعه، الیحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور 
مجلس، نمی توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی 
داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید. مجتبی 
توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با ایسنا درباره پیشینه 
این طرح گفته بود »این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری 
مطرح بوده که هر بار به دالیل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه 
دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا داللی مسکن بود 
که علی رغم ابالغ آن، با نامه آقای الریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال 
۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل الیحه اصالح مالیات های مستقیم، الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس 
تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور 
الریجانی این بند حذف شد.نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه 
امالک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری 
های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم 
قرار گرفته است.« انتظار می رود جزییات طرح »مالیات بر عایدی سرمایه« قبل 
از ورود مجلس به بررسی الیحه برنامه هفتم توسعه و یا الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد کاهش سوداگری در 

بازارهای ارز، مسکن و خودرو باشیم.

مسکو: 
آمریکا تحقیقات سالح بیولوژیکی خود را از اوکراین 

منتقل می کند
رئیس نیروهای دفاع بیولوژیکی هسته ای و شیمیایی روسیه گفت که پس از 
کشف عملیات آزمایشگاه های تحت حمایت ایاالت متحده در اوکراین، پنتاگون 

مشغول انتقال تحقیقات خود در زمینه سالح های زیستی به سایر کشورهاست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، »ایگور کریلوف«، فرمانده 
نیروهای دفاع بیولوژیکی هسته ای و شیمیایی روسیه امروز )شنبه( گفت: پنتاگون 
فعاالنه در حال کار برای انتقال پروژه های تحقیقاتی ناتمام خود به کشورهایی در 
آسیای میانه و شرق اروپاست. او افزود، آمریکایی ها همچنین در حال تقویت 
همکاری با کامبوج، سنگاپور، تایلند، کنیا و برخی از کشورهای دیگر در هند و 
اقیانوس آرام و آفریقا بوده اند، به طوری که »وزارت دفاع ایاالت متحده بیش از 
همه به کشورهایی عالقمند است که قبالً آزمایشگاه هایی با سطح باالیی از مهار 
زیستی داشتند.« به گفته این فرمانده، داده های مربوط به عملیات »غیرقانونی« 
آزمایشگاه های تحت حمایت ایاالت متحده در اوکراین در کنفرانس سازمان منع 
سالح های شیمیایی که بین ۲۸ نوامبر تا ۱۶ دسامبر در ژنو برگزار گشت، ارائه شد. 
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جرم انگاری
برای انتشار خبر!

شرح در صفحه  2

تبعات طرح جدید نمایندگان در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

این روزها نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری برای مدیریت اوضاع یا بازگشت به شرایط 
عادی، فعال شده و طرح هایی را برای تبدیل شدن به قانون ارائه می کنند. در جدیدترین نمونه، روز 
سه شنبه گذشته اخباری پیرامون طرح نمایندگان مجلس برای نظارت هر چه بیشتر بر نشر اخبار 

منتشر شده است.
ظاهراً طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء 
آن باشند. گفته شده که این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب 
ضربه به جامعه شود، صدق می کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، 
باید مجازات شوند. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این 
طرح گفته است: »چارچوب هایی درباره بزرگ نمایی اخبار در این طرح در نظر می گیریم. بزرگ 
جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت 
اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.« در همین رابطه و در حالی که طرح جدید مجلس 
در وضعیت فعلی، احتماالً می تواند مانع جدیدی در جریان طبیعی خبر ایجاد کند، عباس عبدی 
تحلیل گر مسائل سیاسی در گفت و گو با فرارو در خصوص چنین طرحی توضیح می دهد:  مجلس 
و دولت به روشنی می دانند که یکی از مشکالت اساسی آنها، همین اطالع رسانی نیم بندی است که 

در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی وجود دارد. 

 هشدار
درباره بودجه ۱۴۰۲

قفلی دیگر بر قفل های 
اقتصادی

 مجازات
جمعی

همزمان با تقدیم الیحه بودجه 
به مجلس بررسی شد

بررسی تبعات منفی شدن تشکیل 
سرمایه ثابت خالص در سال 1401

بررسی حقوقی روند پلمپ 
اماکن به دلیل بدحجابی
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