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کارتنخوابهادرجعبههایشنومردهایکهزندهنشد!




3.9 M views

ویالسازی؛علتگرانیبرنج؟!
برنج ایرانی دوبــاره گران شده است و مثل بقیه مواد
غذایی خیال آرام گرفتن ندارد .آن طور که تجارت نیوز
نوشته ،قیمت هر کیلو برنج ایرانی به  ۷۴هزار تومان
رسیده که برای بعضی خانواده ها مبلغی نجومی محسوب
می شود ،اما شاید باورتان نشود که تبدیل شالیزار در
استان های شمالی یکی از علت های گرانی برنج بوده
است! دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز گذشته در
مصاحبه ای گفته است :برخی از شالیزارها تغییر کاربری
دادند و تبدیل به ویال شدند .همین مسئله باعث شده
لهای گذشته کمتر شود و دیگر
تولید برنج نسبت به سا 
تولید این کاال صرفه اقتصادی نداشته باشد .او البته
کاهش بارندگیها ،افزایش قیمت حمل و نقل ،دستمزد
کارگران ،افزایش قیمت سم ،بذر و کود را در گرانی برنج
بیتاثیر ندانسته اما تغییر کاربری شالیزارها در یکی دو
روز گذشته واکنش های زیادی را به دنبال داشت.

بهداستانگرانیکاغذواقالمچاپروزنامه،رکوداقتصادی
و...دریافتمالیاتازآگهیدهندههماضافهشد!

3.1 M views

کارتنخوابها درجعبههایشن!
«این ها جعبه های صندوق رای نیست ،حتی جعبه های
مخصوص کمک های اولیه هم نیست ،این ها جعبه های
مخصوص شن استکه این روزها بچه های کارتن خواب
توش می خوابن ».این توئیتی است که دیروز خبرساز
و در شبکه های اجتماعی هم بازنشر شد .آن طور که
در تصویر مشخص است ،جعبه های زرد رنگ جعبه
های شن مخصوص است که ستاد برف روبی شهرداری
تهران در خیابان ها گذاشته است ولی عده ای از کارتن
خواب ها برای فرار از سرمای زمستان به این جعبه ها
پناه برده اند ،اما آن چیزی که در تصویر خبرساز شده،
کودک کارتن خوابی است که در این جعبه ها خوابیده
است .این تصویر واکنش های زیادی داشت .کاربری
نوشته« :آهای مسئوالن! می دانید کارتن خوابی یک
کودک یعنی چیه؟ آیا نباید شرمسار باشید؟»

3.4 M views
2.8 M views

روزیعقابیبههواخاست!
ویدئویی ترسناک از تالش عقاب برای شکار نوجوانی در
کوههایاندیکایمسجدسلیمانخوزستانمنتشرشدهکه
بسیارعجیباست.دراینویدئویکعقاببزرگدردامنه
کوه روی زمین فرود می آید و به دنبال شکار یک نوجوان
است ،اما جالب آن جاست که مردم اطراف با سر و صدا
و دویدن به دنبال عقابی که در حال بلندکردن نوجوان
خوزستانی است ،این پسربچه را نجات می دهند .شکار
عجیبی که واکنش های زیادی داشت و در فضای مجازی
هم خبرساز شد اما با دخالت مردم ناکام ماند.



مادریکهسالهابهدنبالفرزندشاست
دیروز ،تولد حضرت زهرا(س) و روز مادر بود و کافی بود
درفضایمجازیحضورداشتهباشیدوکلیفیلموعکساز
قدردانی فرزندان از مادرانشان ببینید .عده ای تصویری
از مادرانشان گذاشتند و در جمالتی از زحماتشان تشکر
کردند .برخی هم عکس مادرانشان را منتشر کردند که
دیگر در این دنیا نیستند و به این شکل به یاد مادرانشان
بودند ،اما فیلمی هم دیروز مورد توجه قرار گرفت که مادر
یکیازشهدایگمنامباتابلوییازفرزندشهیدشبهدنبال
او می گردد .در این فیلم این مادر شهید در مراسم تشییع
شهدای گمنام در حالتی که عکس فرزند شهیدش را در
آغوشش گرفته ،کنار تریلی حمل پیکرهای مطهر شهدای
گمنام می رود و با حالتی غرق در احساسات به سربازان
روی تریلی و کنار پیکرهای شهدا نشانه هایی از فرزند
شهیدش می دهد و به دنبال او می گردد.



2.4 M views

مردهایکهمراسمتشییعجنازهرابههمریخت!
دیروز فیلمی با عنوان «زنده شدن مرده در روز تشییع
جنازه» دست به دست شد که شوکه کننده بود .تعداد
زیادی از مردم عزادار برای تشییع جنازه فردی با شادی
تابوت را به آمبوالنس می رساندند و آن طور که در کپشن
آمده بود انگار یک مرده ،زنده شده و عالیم حیاتی پیدا
کرده است! ابتدا مشخص نبود که این فیلم مال کجاست
اما چندساعت بعد مدیر شبکه بهداشت و درمان بهمئی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :پس از این که مرحوم به
سردخانهمنتقلشد،بهدلیلخطادربررسیعالیمحیاتیو
احساسیشدنفضایمراسمتدفین،متوفیدوبارهتوسط
 ۱۱۵بهمرکزبستردرمانیلیککمنتقلشد.پزشکمرکز
درمانی با وجود تایید شدن مرگ این فرد در ساعات قبل،
مجدد عالیم حیاتی را بررسی می کند و عملیات احیا بی
نتیجه اعالم و میت دوباره برای دفن به خانواده اش تحویل
می شود .بدن انسان پس از مرگ به صورت تدریجی سرد
می شود و ممکن است دمای بدن با توجه به محیط اطراف
تا چندین ساعت باال باشد .برخی اوقات جمود نعشی پس
از مرگ به دلیل انقباض در عضالت بدن ایجاد می شود.

رعیتنواز-اینروزهاحالروزنامههایکشورشبیهبیماریاستکهسطحهوشیاریپایینیداردواعضای
خانوادهاش باالی سر او ایستادهاند و هرکدام خاطرهای از گذشته ،از روزهایی که تیراژشان به دهها هزار
میرسید ،تعریف و بعد شیون میکنند و در این بین وقتی پزشک معالج باالی سر بیمار حاضر میشود
از بیماریهای متعددی حرف میزند که مطبوعات ایران با آن دست و پنجه نرم میکند؛ «افزایش قیمت
کاغذ»«،افزایشبقیهمواداولیه»و«رکودبازارونبودآگهی».شایدباورشسختباشدامادرهمینوانفسا
کهروزنامههابرایزندهماندنوکمکبهاطالعرسانیوروشنشدنافکارعمومیدرحالتالشهستند،
قوانینیبهاجرادرمیآیدکهشبیهتیرخالصزدنبهسربازجانبرکفیاستکهبرایدفاعازکیانجامعه
باترکشهاییدربدنهمچناندرحالتالشاست.متاسفانهیکیازموضوعاتجدیدیکهدراینحوزه
مطرح شده و نگرانی اهالی فرهنگ و قلم درباره ادامه فعالیت مطبوعات کشور را در پی داشته ،موضوع
لغومعافیتآگهیمطبوعاتازپرداختمالیاتبرارزشافزودهبودهاست.برایناساسمطبوعاتازاین
به بعد باید از آگهی دهندگان عالوه بر هزینه درج آگهی 9 ،درصد برای پرداخت مالیات ارزش افزوده
دریافت کنند که در واقع با این وضعیت رکود و افت میزان آگهی ها در نهایت مطبوعات و روزنامه ها باید
این رقم را از دریافتی خود کم تا مشتریان نیم بند فعلی را حفظ کنند .موضوعی که به نظر می رسد نهاد
های مسئول باید برای اصالح آن همت کنند.در این گزارش به این موضوع پرداخته ایم که در نهایت چه
تاثیریبربقاینشریاتمکتوبکشورکههماکنوننیزحالوروزچندانخوشیندارندخواهدگذاشت؟
▪ماجرا چیست؟





رضبه دیگر به پیکر نحیف مطبوعات

2.1 M views

خودروسازانچقدرحقوقمیدهند؟
فکر می کنید خــودروســازان چقدر حقوق میگیرند؟
ابراهیم علیزاده ،سردبیر تجارتنیوز روز گذشته در
توئیتی دربــاره حقوق و دریافتی خودروسازان بزرگ
کشور نوشته :بر اســاس محاسبات داده های دنیای
اقتصاد و فرهیختگان ،خودروسازان بزرگ کشور حدود
 25هزار نیروی مــازاد دارنــد و تعداد نیروهای آن ها
سه برابر دنیاست ،اما متوسط حقوق این کارکنان چقدر
است؟ حدود  8.5میلیون تومان ،یعنی سه برابر حداقل
دستمزد سال  .»1400کاربری در واکنش نوشته:
«باالخره حقوق این تعداد زیاد نیروی مازاد رو یک جوری
باید تامین کنند .خودروهای بی کیفیت رو با قیمت بهترین
خودروهای خارجی به مردم می فروشند و هرسال کلی
نیروی سفارشی مدیران و مسئوالن وارد این فضا می
شوند که معلوم نیست چه کار می کنند!»

دولت دوازدهم الیحه ای را به مجلس در خصوص مالیات بر
ارزش افــزوده می دهد که این الیحه در مجلس تصویب می
شود .در این الیحه در یکی از بندهای ماده  139قانون مالیات
بر ارزش افزوده ،مطبوعات را که تا کنون از پرداخت مالیات
معاف بودند موظف می کنند برای آگهی هایی که در رسانه به
چاپ می رسانند ،عالوه بر هزینه آگهی 9 ،درصد هم به عنوان
ارزش افزوده از آگهی دهنده دریافت کنند .این قانون  ۱۲تیر
امسال ابالغ شد .پیرو این ابالغیه شش ماه بعد یعنی از ۱۳
دی این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی به واحد های ذی
ربط ابالغ شد و از این به بعد آگهی دهندگان به روزنامه ها باید
عالوه بر هزینه آگهی 9 ،درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش
افزوده پرداخت کنند.
▪ مدیرکل مطبوعات خبرگزاری های داخلی :خواستار
اصالح این قانون هستیم

ایمان شمسایی ،مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
در توضیحاتی درباره  9درصد مالیات بر ارزش افزوده آگهی
مطبوعات به ایسنا گفت« :شما اگر به بسیاری از امور خدماتی
مراجعه کنید ،وجهی به عنوان مبلغ خود کاال در صورتحساب
قید شده و در انتهای آن هم  9درصد مالیات بر ارزش افزوده ؛
یعنی وجه مدنظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه می کند
از خدمات گیرنده دریافت می شود و او هم به سازمان مالیاتی
پرداخت می کند .بنابراین اگر آگهی از  13دی در نشریات
منتشر شــود 9 ،درصــد ارزش افــزوده آن باید از سوی آگهی
دهنده گرفته شود .آگهی دهنده ها هم دو دسته هستند یا
بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آن ها را توزیع می
کند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانه ها پرداخت
می کنند ».شمسایی درباره این که این کار تا چه میزان به نفع
مطبوعات است نیز اظهار کرد« :حتما ما به عنوان معاونت
مطبوعاتی خواستار اصالح این قانون هستیم ،باالخره با اوضاع
شکننده اقتصادی روزنامه ها ،گرانی کاغذ و دیگر مسائل ،آن
ها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن
است با افزایش تعرفه ها ،میل به آگهی دادن به روزنامه ها
کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست .البته درخصوص آگهی
های دولتی کمتر این مشکل پیش می آید چرا که دولت هزینه
آن را پرداخت می کند».
▪مگر مالیات ارزش افزوده آگهی ها چقدر است؟

طبق برآوردها رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان است؛ با وجود این ،بعید است حذف معافیت
مالیاتی از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی برای دولت با
توجه به رکود درآمدی بیش از چند ده میلیارد تومان داشته
باشد که در برابر رقم فرار مالیاتی رقم ناچیزی است .با این
تفاسیر این مبلغ هرچند در برابر فرارهای مالیاتی رقم ناچیزی
اســت امــا اثــر قابلتوجهی بر رسانهها و مطبوعات خواهد
گذاشت .به این ترتیب اثر پررنگ و قابلتوجه این قشر که هم
اکنونودردورانکرونایینقشمهمیدراطالعرسانیوتحلیل
اخبار و اطالعیهها دارند ،کم رنگ خواهد شد و سبب میشود

بسیاری از مطبوعات فعالیت خود را متوقف کنند .در حالی که
این تعطیلی می تواند مرجعیت رسانه را از رسانه های رسمی به
فیک نیوزها و رسانه های خارجی بدهد.
▪مشکالت رسانه با مصوبه جدید

بخش بزرگی از هزینه روزنامه ها از طریق فروش آگهی تامین
می شــود که متاسفانه در ســال هــای اخیر با توجه به رکود
اقتصادی طوالنی مدت حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین
رکود اقتصادی ناشی از کرونا این میزان به مقدار قابل توجهی
کاهش یافته است و باعث شده گلوی روزنامهها بیشتر فشرده
و صفحات آگهیها هم هر روز کمتر از قبل شود .هرچند به
گفته مدیرکل مطبوعات خبرگزاری های داخلی قرار است این
مالیات از آگهی دهنده دریافت شود اما هم اکنون به دلیل رکود
اقتصادی ،میزان آگهی ها به شدت کم است و باال رفتن قیمت
آگهی به میزان  9درصد باعث کاهش میل آگهی دهنده به
چاپ آگهی در روزنامه ها می شود که نتیجه آن کم شدن درآمد
روزنامههاوحذفتدریجیآنهاخواهدبود،بنابراینمطبوعات
به طور اجتناب ناپذیری برای حفظ اندک مشتریان خود به
سمت دادن تخفیف یا روش های دیگر می روند که در نهایت
درآمد آن ها را کمتر خواهد کرد .بد نیست به این نکته هم اشاره
کنیم که سیانبیسی ،در گزارشی در این خصوص نوشته،
درآمد تبلیغاتی صاحبان رسانهها در جهان در سال گذشته با
کاهش  ۴۲میلیارد دالری روبه رو بوده است .در این گزارش،
دلیل اصلی این کاهش ،کم شدن آگهی تبلیغاتی شرکت ها
اعــام شده که به دلیل آسیبهای جدی کرونا بر اقتصاد و
ایجاد رکود ،شرکت های تولید کننده حاضر به پرداخت هزینه
ای برای آگهی های تبلیغاتی نبوده اند .این اتفاق در کشور ما
هم رخ داده و درآمد روزنامه ها و شرکت های تبلیغاتی در این
مدت با کاهش چشمگیری مواجه شده است .به طور مثال در
حالی که در گذشته عالوه بر مشاغل مختلف ،سیستم بانکی
و شرکتهای خــودروســازی همیشه دو آگهیدهنده عمده
رسانهها بودهاند ،در سالهای اخیر به دلیل کاهش بودجههای
تبلیغاتی و ...دیگر سفارش های آن ها برای انتشار آگهی به
رسانهها به حداقل و حتی به صفر رسیده است.
▪مراقب حال مطبوعات باشید

مطبوعات تامینکننده بخشی از نیازهای جامعه شهری امروز
هستند؛ پس اگر خواهان جامعهای پویا و شکوفا و با مناسباتی
پایدار باشیم ،مطبوعات اهمیتی کمتر از آب و نان افراد جامعه
ندارند ،چرا که اطالعرسانی میکنند و سطح دانایی ،معرفت و
ت جامعه را افزایش میدهند .امروز ه در علوم اجتماعی
خالقی 
بیان میشود ،یک جامعه فاقد مطبوعات آزاد و پویا ،جامعهای
ناقصوکمالنیافتهاستکهبرنامهریزانآنتالشیبرایتوسعه
و تعالی سطح فرهنگ عمومی ندارند ،اما حفظ مطبوعات بدون
در نظر گرفتن اقتصاد آن غیر ممکن است .قیمت مواد اولیه،
کاغذ روزنامه و ...از میانگین تورم کشور رشد بیشتری داشته و
برخی رسانه ها در برابر این گرانی دوام نیاورده و تعطیل شده و
برخی هم به کاهش صفحات و تعدیل نیرو روی آورده اند .مثال
قیمت کاغذ طی چند سال گذشته از کیلویی دو هزار و 800

تومان به حدود  30هزار تومان رسیده است .به بقیه اقالم و
مواد مورد نیاز به همین نسبت عددهایی را بیفزایید ،بماند که
هزینه های جاری مانند حقوق کارکنان ،حمل و نقل و آب و برق،
اینترنت و ...هم جای خود دارد .بنابراین مسئوالن کشور اگر
خواهانمرجعیترسانههایرسمیهستندبایدتوجهبیشتری
به اقتصاد مطبوعات رسمی داشته باشند و گرنه با حذف و
ضعیفشدنمطبوعاترسمیوشناسنامهدار،مرجعیترسانه
ای به دست فیک نیوزها ،رسانه های غیرمجاز که در دسترس
نیستند و رسانه های خارجی می افتد ،همچنان که مطبوعات
در جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب چند بار بر ضرورت آن
تاکید کردند ،نقشی بی بدیل دارند.لذا همان طور که تاکید
کردیم انتظار می رود دستگاه های مسئول و به ویژه نمایندگان
محترممجلسبرای اصالحاینمسئلههمتکنندچرا که دود از
بین رفتن مطبوعات به چشم همه خواهد رفت و عالوه بر این که
مردم زبان گویای مشکالتشان را از دست می دهند ،مسئوالن
نیز از کاستی ها و نقص ها بی اطالع می مانند.
▪درددل مطبوعاتی ها با مسئوالن

مطبوعات اگرچه گردش مالی محدودی دارنــد و شاید کل
گردش مالیشان به اندازه یک کارخانه یا یک مجموعه صنعتی
نباشد ،اما زنجیره نیروی انسانی باالیی دارنــد .بسیاری
از روزنامه ها و نشریات عالو هبر این که در پرداخت حقوق
کارکنان خود با مشکل مواجه اند با قیمت های نجومی موجود
حتی قادربه تامین مواد اولیه و کاغذ هم نیستند .متاسفانه
گرانی ها باعث شده هزینه چاپ و انتشار نشریات و روزنامهها از
قیمت فروش آن ها به مراتب بیشتر باشد .هم اکنون تنها درآمد
مطبوعات از آگهیهاست که صدمه به آن می تواند به حذف
رسانه های مکتوب منجر شود .البته بخش اعظمی از همین
آگهی ها هم وصول یا به موقع محقق نمی شود و این قانون
جدید باعث می شود به این بخش درآمدی مطبوعات لطمه
وارد شود ،آن هم در شرایطی که به خاطر پایین آوردن هزینه
هایشان ناچار به تعدیل نیرو ،دورکــاری و حتی جمع کردن
دفاتر فعالیت خود شده اند .بنابراین در شرایط فعلی ،این
قشر تاثیرگذار نیازمند حمایت بیشتر دولت است .این برخورد
جدید مالیاتی در قبال حوزه فرهنگ و رسانه کشور ،ضربه
جدی به فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی کشور خواهد
زد و دور از انتظار نخواهد بود که بخش زیادی از فعالیتهای
عرصه انتشار و مطبوعات کشور محدود یا تعطیل شوند .در
شرایط فعلی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور و همچنین
وجود بسیاری از شبکههای غیررسمی و غیرمعتبر که با اهداف
مختلف شایعهپراکنی و گمانهزنیهای متعدد و اخباری غیر
واقعی و بدون منبع را نقل میکنند؛ اطالعرسانی صحیح و
انتشار اخبار دقیق و موثق ضرورت دارد .همان طور که گفتیم،
اخذ مالیات از این فعالیتها درآمد قابلتوجهی را نصیب دولت
نمیکند و تنها به این فعالیتها آسیب جدی میزند .با توجه
به آن چه گفته شد یا باید دولت و مسئوالن این تصمیم خود را
اصالح کنند یا این که در ماههای آینده چراغ اندک مطبوعاتی
که در فضای رسانهای کشور در حال فعالیت هستند ،رو به
خاموشی خواهد رفت.

