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اخبار

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک پنجم خارجی ها

جان فشانی مأمور پلیس
و جان باختن  2شهروند
در یک حادثه رانندگی

با تصمیم مجلس ،نرخ تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی 20درصد نرخ پیامرسانهای خارجی محاسبه میشود؛موافقان و مخالفان چه میگویند؟

طبق مصوبه مجلس ،دولــت مکلف است نرخ
تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای
داخلی ۲۰درصدنرختعرفههایپیامرسانهای
خارجی تعیین کند .در جلسه روز گذشته
مجلس ،پیشنهاد کــاهــش تعرفه اینترنت
پیامرسان های داخلی به یک پنجم در مقایسه با
پیامرسان های خارجی از سوی نماینده شیراز
مطرحشدوموردموافقتنمایندگانمجلسقرار
گرفت .این تعرفه تصویب شده از تعرفه پیشین
هزینه اینترنت پیامرسانهای بومی که بر اساس
بخشنامه رگوالتوری یک سوم پیامرسانهای
خــارجــی بـــود ،کمتر اســت امــا مــوضــوع این
جاست که برخی از پیا مرسا نها مانند شاد
به کلی رایگان بودند یا حجم ترافیک برخی
از پیا مرسا نهای بومی با همکاری اپراتورها
رایگان محاسبه میشد .حال با مصوبه مجلس،
تعرفه یک پنجمی پیا مرسا نها وارد برنامه
بودجه شده و همان طور که رئیس رگوالتوری
اذعــــان کـــرده ،احــتــمــال غیر رایــگــان شدن

مدلهای کنونی که رایگان هستند وجود دارد.
براساسپیشنهاد«جعفرقادری»،نمایندهشیراز
دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای
استفاده از پیا مرسا نهای داخلی ۲۰درصد
نرخ تعرفه پیامرسانهای خارجی تعیین کند.
مجلس این اقــدام را در راستای ارزان کردن
اینترنت و استفاده بیشتر از پیام رسان های بومی
انجام داده اما رئیس رگوالتوری باور دارد که
اقدام مجلس برعکس عمل کرده و باعث گرانی
تعرفه اینترنت پیامرسانهای بومی میشود.
▪عضو کمیسیون تلفیق :تصویب اینترنت
بسیار ارزان در مجلس

بعد از این مصوبه مجلس ،مجتبی رضاخواه،
عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت:
مجلس امــروز مصوب کرد که قیمت اینترنت
برای پیامرسانهای داخلی  20درصد قیمت آن
برایپیامرسانهایخارجیباشد.مجلسهفته
پیش تصویب کرده بود که اینترنت گران نشود؛

پیامرسان ها هم با توافق با اپراتورها ،ترافیک
خود را رایگان کردهاند .مصوبه شما ضد رایگان
بودن پیام رسانهای داخلی است .ضمنا اطالق
اینترنت به ترافیک پیام رسان داخلی ،صحیح
نیست .اینترنت ،اینترنت است».
▪وزیر ارتباطات :این مصوبه اجــازه رایگان
کردن شاد را نمی دهد

امروز تصویب کرد که اینترنت پیامرسانهای
داخلی به یک پنجم قیمت برسد!
▪معاون وزیر ارتباطات :مصوبه مجلس ضد
رایگان بودن پیام رسان هاست

بعد از این توئیت ،معاون وزیر ارتباطات در توئیتی

در پاسخ به عضو کمیسیون تلفیق یادآوری کرده
که حجم مصرفی «شاد» رایگان است و اذعان
کرده برخی پیامرسانهای بومی نیز هم اکنون
با هماهنگی اپراتورها ،حجم مصرفیشان را
رایگان محاسبه میکنند« :با مصوبه دولت،
هم اکنون «شاد» رایگان است .برخی دیگر از

بعد از همه ایــن ها وزیــر ارتباطات در استوری
اینستاگرامیبهآثار اینمصوبهپرداختوگفت:اول
که دولت مدت هاست استفاده از «شاد» را رایگان
کرده است  .چون در مصوبه جدید مجلس ،دولت
مکلف شده است قیمت پیام رسان های داخلی را
 20درصد اینترنت لحاظ کند؛ عمال دولت دیگر
اجــازه رایگان کــردن شاد را نــدارد و از سال بعد
استفاده از شاد صرفا با پرداخت هزینه ممکن است
 ،به همین راحتی .مصوبه ای ضد عدالت اجتماعی
و مخالف مردم مناطق محروم .او سپس در استوری
دیگری نوشت با هم مشورت کنید.

جزئیات مالیات حقوق بگیران در1400
اکبری  -مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق
را برای سال ،1400معادل چهار میلیون تومان
در ماه تعیین و حقوق بیشتر از آن را در شش
پلکان مشمول مالیات  10تا  35درصدی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان ،با تعیین
معافیت مالیاتی برای حقوقهای کمتر از چهار
میلیون تومان در مجلس ،نرخ مالیات بر درآمد
حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق
و مزایا و کارانه به صورت پلکانی به شرح زیر مقرر
شد:میزان معافیت مالیات سالیانه مستغالت
اشخاص فاقد درآمــد موضوع ماده  ۵۷قانون
مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل
موضوع ماده  ۱۰۱قانون مالیات های مستقیم
سالیانه به مبلغ  360میلیون ریال تعیین شد.

▪جزئیات تعیین مالیات آستان ها و بنیادها

طــبــق مــصــوبــه مجلس شــــورای اســامــی در
چهارمین روز بررسی بودجه  ،۱۴۰۰آستان
قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد
اجرایی فرمان حضرت امــام(ره) به استثنای
مــواردی که اذن ولــی فقیه مبنی بر پرداخت
نکردن مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند ،موظف
اند درخصوص بخشی از واریز مالیات خود به
ف  ۱۱۰۱۱۲تا سقف
حساب خزانه موضوع ردی 
مبلغ مندرج در الیحه دولت اقدام و باقی مانده
مالیات خود را به حسابهای معرفی شده دولت
بپردازند .همچنین بهمنظور برقراری عدالت
آموزشی و اجرای اصل سیام قانون اساسی و

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت :ستوان
رضایی مأمور کالنتری  ۱۲۸که با جانفشانی
مانع برخورد خودروی سمند با عابران پیاده شده
بود ،خود در صحنه تصادف جان سپرد.
سرهنگ جلیل موقوفهای در گفتوگو با فارس
اف ــزود :ساعت  ۶:۴۵دیــروز یکی از ماموران
کالنتری  ۱۲۸تهران به نام ستوان دوم «جواد
رضایی» به صورت پیاده از منزلش در محدوده
نبرد به سمت محل کار در تردد بود که متوجه
حرکات نامناسب یک دستگاه خودروی سمند
می شود که با سرعتی سرسام آور به سمت عابران
پیاده که در ایستگاه پایانه خاوران منتظر بودند،
می آید .رئیسپلیس پیشگیری پایتخت تصریح
کــرد :مامور فــداکــار پلیس تهران با مشاهده
خــودروی سمند با توجه به این که جان دو نفر
از عابران پیاده در خطر بود در اقدامی شهادت
طلبانه بی درنگ به سمت عابران پیاده می رود و
آن ها را به سمت دیگر پرت می کند اما متاسفانه
خودش به علت برخورد شدید خودروی سمند با
وی در دم جان میسپارد.
▪جان باختن  2عابر

مجلس معافیت مالیاتی حقوق را  4میلیون تومان در ماه و نرخ مالیات را در  6پلکان بین  10تا  35درصد تعیین کرد
تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با
اولویت مناطق محروم و روستاها ،آستان قدس
رضــوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های
اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد
اجرایی فرمان امام و دیگر دستگاه های اجرایی
که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت
نکردهاند ،به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه
وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و
مالیات بر ارزش افزوده هستند ،منابع به دست
آمــده صرف ًا جهت توسعه عدالت آموزشی در
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد
تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه
می شود و به تصویب هیئت وزیــران میرسد،
هزینه کند.
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نسبت به مازاد  480میلیون ریال تا  960میلیون ریال

 10درصد

نسبت به مازاد  960میلیون ریال تا یک میلیارد و  440میلیون ریال

 15درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد و  440میلیون ریال تا  2میلیارد و  160میلیون ریال

 20درصد

نسبت به مازاد  2میلیارد و  160میلیون ریال تا  2میلیارد و  880میلیون ریال

 25درصد

نسبت به مازاد  2میلیارد و  880میلیون ریال تا  3میلیارد و  840میلیون ریال

 30درصد

نسبت به مازاد  3میلیارد و  840میلیون ریال

 35درصد

سخنگویآتشنشانیتهرانهمدراینبارهگفت:
نیروهای آتشنشانی حدود  3دقیقه پس از اعالم
این حادثه در محل حاضر شدند و مشاهده کردند
که یک دستگاه سواری سمند در حال حرکت در
مسیر بوده که ناگهان از مسیر اصلی خود منحرف
شده و با عبور از جوی آب ،جــدول و نرد ههای
کنار خیابان وارد پیاده رو و پس از برخورد با دو
عابر پیاده و پایههای پل عابر متوقف شده است.
ملکی با اشــاره به آغــاز عملیات امــداد از سوی
آتشنشانان گفت :نیروهای آتشنشانی همزمان
با ایمنسازی محل ،اقدام به خارج کردن راننده
سمند ازمحل کردند و به دو عابر پیاده که به شدت
دچار آسیب دیدگی شده بودند ،امدادرسانی
کردند که متاسفانه با تحویل هر سه مصدوم به
نیروهای اورژانس مرگ دو عابر که حدود  ۳۸و
 ۵۰سال داشتند به دلیل شدت جراحت های
وارد شــده تایید و اعــام شد.راننده  ۵۳ساله
سواری سمند نیز به مراکز درمانی منتقل شد.

