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مثقالطال

شیائومی
مدل mi watch lite
 ۱,۵۳۳,۵۰۰تـومـان

مودیو
مدل MW01
 ۳۶۳,۰۰۰تـومـان

 38.600.000نیمسکه

 68.700.000سکه

هایلو
مدل Solar
 ۷۲۴,۷۰۰تومان

میدسان
مدل A1
 ۳۳۰,۰۰۰تومان

پس از بیتوجهی به بحران کاغذ
بر آگهیهای مطبوعاتی هم مالیات بسته شد

مطبوعات نگران چالش مالیات

مطبوعاتی نیز مزید بر علت شده است.

◾

◾معاونت مطبوعاتی خواستار اصالح قانون
براساس این قانون ،ازاینپس چاپ و نشر کتابهای
کمکآموزشی و آگهیهای مطبوعات و نشریات
مشمول9درصد مالیات بر ارزشافزوده خواهد بود.
هرچند ا یـمــان شمسایی ،مدیرکل مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی تأکید دارد «ارزشافـ ــزوده
چیزی است که باید آگهیدهنده پرداخت کند»
ولی خودش نیز بر این نکته اذعان دارد که «با اوضاع
شکننده اقتصادی روزنامهها ،گرانی کاغذ و سایر
مسائل ،رسانهها بیش از گذشته نیازمند حمایت

 120.790.000دالر (سنا)

صادرات کشور انجام شده که به شکل همزمان بهبود
تراز تجاری را نیز دنبال میکند .پیشبینی ما این است
همانند آمــار  ۹ماهه ص ــادرات تا پایان ســال نیز روند
افزایشی خود را ادامه دهد.
به گفته ایسنا ،وی با اشاره به برخی چالشهای پیشروی
صادرات در سال جاری بیان کرد :ما در سال ۱۴۰۰در دو

علی کریمی رستگار

زهــرا طوسی درحــال ـیکــه
رسانههای مکتوب در احتضار
ناشی از کمبود آگهی و درآمــد
بهسر میبرند و آگهیهای دولتی
را به خاطر کاهش فعالیتهای
یهــای ت ـجــاری را
عـمـرانــی ،آگـهـ 
به خاطر تحریم و آگهیهای مردمی مثل فروش
مستغالت را به دلیل ظهور ابزارهای اطالعرسانی
مانند دیوار از دست میدهند ،قانون کسب مالیات
بر ارزشافزوده آگهیهای مطبوعاتی هم از راه رسیده
تا ضربهای دیگر بر پیکر نحیف روزنامهها بزند.
یــکنقل قــول قدیمی در بین مــدیــران مطبوعات
هست که میگوید آگهی مرکب رسانه بــرای نیل
به اه ــداف فرهنگسازی اســت .تا آگهی نباشد،
حسابداری هیچ رسانهای قادر به تأمین پول کاغذ،
فیلم ،زینک و پرداخت حقوق تحریریه از سردبیر تا
خبرنگارشهرینیست.
درآم ـ ــد پ ــرق ــدرت و پــرقــدمــت آگ ـهــی بـ هطــورقـطــع
شــاهــرگ حـیــات رســانــه در دنیاست کــه البته در
ایران ،بهمانند مغرب زمین ،پررونق نیست ،چراکه
آگهی و رپرتاژآگهی ،در کشور ما در سده اخیر در
انحصار رسانههای بــرخــوردار از نفوذ بــوده و دیگر
دستاندرکاران از آن سهم چندانی نداشتهاند.
البته در دو دهه اخیر که رسانههای فعال در فضای
مجازی پا به عرصه فعالیت گذاشتهاند ،بازهم بر
وخامت اوضــاع جذب آگهی افــزودهشده است.
بهطوریکه این درآمد اندک کمتر از ۱۰درصد درآمد
مطبوعات را پوشش میدهد و آنها را در دوراهی
تنگنای بدهی یا توقف انتشار قرار داده است .در
چنین اوضاعی که توفانی پیچیده از گرانی کاغذ،
فیلم ،زینک و افــزایــش دستمزدها و هزینههای
جانبی حیات رســانـههــای کشور را هــدف گرفته
است ،قانون مالیات بر ارزشافــزوده بر آگهیهای

53.300.000

طال ۱۸عیار

 12.305.000ربعسکه

رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش قابل توجه
میزان صــادرات کشور در سال جاری خبر داد و گفت:
بــراســاس برنامهریزیهای انجام شــده عــدد صــادرات
بــه ۴۵میلیارد دالر مـیرســد .علیرضا پیمان پــاک در
نشست خبری بیان ک ــرد :خوشبختانه در ما ههای
گذشته اقــدامهــای قابلتوجهی بــرای افــزایــش میزان

صادرات امسال
به ۴۵میلیارد دالر
میرسد

س قیمت
اعتهوشمند

 21جمادیالثانی 1443

 24ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9730

هستند و ممکن اســت با افــزایــش تعرفهها ،میل
به آگهی دادن به روزنامهها نیز کاهش یابد که به
ضرر رسانههاست» .شمسایی که خودش از اهالی
مطبوعات است اعــام کــرده که بهعنوان معاونت
مطبوعاتی خواستار اصالح این قانون هستیم.

◾

◾زیرساختهای گرفتن مالیات از آگهی فراهم
نیست

محمدرضا سعدی ،مدیرمسئول و سردبیر روزنامه
جهان صنعت در گفتوگو با خبرنگار قدس درباره
موضوع لغو معافیت آگهی مطبوعات از پرداخت
مالیات بر ارزشافزوده میگوید :درحالیکه به دلیل

252.801

درهم امارات (سنا)

68.836

دینارعراق (سنا)

بازار مهم افغانستان و ترکیه با چالشهایی مواجه شدیم
که این موضوع میتوانست به کاهش آمــار صادراتی
کشور منجر شود .اما با توجه به همدلی شکل گرفته
میان دولت و صادرکنندگان به آمار نهایی خللی وارد
نشد .وی اف ــزود :برخی سیاستهای غلط در دولت
گذشته سبب افت صادرات شده بود.

سامسونگ Galaxy Watch
مدل Active2
 ۴,۵۳۰,۰۰۰تـومـان

رکــود اقتصادی و شیوع کــرونــا در یــافــت آگهی در
ش یافته و روزنامهها تحتفشار قرار
مطبوعات کاه 
دارند بازهم قرار است با دریافت مالیات از آگهیها،
رسانههای کشور را زیر منگنه قرار دهند.
وی بابیان اینکه سیاستگذاران یکبار از طریق
ارزشافزوده روی چاپ و لیتوگرافی و یکبار از طریق
الزام به ثبت سهماهه بهدشواریهای کار مطبوعاتی
افــزودهانــد ،میگوید :زیرساخت مطبوعات کشور
برای دریافت مالیات بر ارزشافــزوده از آگهی آماده
نیست ،چون بهجز روزنامههای بزرگ و دولتی بقیه
مطبوعات پولشان را نقد دریافت نمیکنند و گاهی
پول آگهی تا یک سال بعد هم به دستشان نمیرسد.
به نظر میرسد طــراحــان ایــن نــوع مالیات تنها دو
روزنامه بزرگ دولتی را مدنظر داشتند و از شرایط
سخت روزنامههای بخش خصوصی خبر ندارند
که با انبوهی از هزینههای جاری و کمبود آگهی باید
روزگار سر کنند.
وی ب ــا اش ـ ــاره ب ــه دردسـ ــرهـ ــای مــال ـیــاتــی از ثبت
صورتحساب و کــد مالیاتی گرفته تــا استخدام
نیروی متخصص برای این کار که در توان مطبوعات
کوچک نیست ،میگوید :اجرایی شدن این قانون
در مطبوعات خصوصی امکانپذیر نیست ولی
برای دولتیها که از این جیب به آن جیب میشود
مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح میکند :در دوران رکود بازار که مطبوعات
زیر فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی کاغذ ،مواد
اولیه چاپ و نبود آگهی بهسختی روزنامهها را به
پیشخوانمیرسانندبهنظرمیرسدمسئوالنچشم
به روی مشکالت ما بستهاند.
شاهین تهرانی ،سردبیر روزنــامــه ورزشــی گل نیز
در گفتوگو بــا خبرنگار قــدس میگوید :تــا وقتی
هدفمان حمایت از مطبوعات نباشد تمام این قوانین
قابلقبول است ولی اگر قرار باشد کاری بکنیم که

173

خبر
خوب

امیزفیت
مدل Bip U Pro Global
 ۱,۸۲۹,۲۰۰تومان

مطبوعات حمایت شوند و آگهیدهنده رغبت کند
به سمت مطبوعات برود و برای او بهصرف ه باشد که
به روزنامه آگهی بدهد ،اینطور قانونها فقط بهمثابه
مانع و سنگاندازی در مسیر فعالیتهای فرهنگی
خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه سیاستگذار با وضع چنین
قوانینی کمر به تضعیف رسانههای مکتوب بسته
و بقای نشریات را به خطر انداخته است ،میافزاید:
سیاستگذاران با قوانین نسنجیده و غیرکارشناسی
ادام ــه حـیــات مطبوعات را بــه خطر م ـیانــدازنــد.
اگــر بخواهید حیات رسانهها تضمین شــود باید
فرصتهای بیشتری برای درآمدزایی آنها فراهم
کنید نه اینکه منافذ درآمد را به روی آنها ببندید.

◾

◾سیل آگهیها به سمت فضای مجازی با افزایش
تعرفه

وی با تأکید بر اینکه وضع چنین قوانینی آنهم در
شرایطی که شبکههای اجتماعی فضای رسانهای را
تسخیر کرده ،میتواند مطبوعات را از عرصه فرهنگ
کشور بیرون کند ،میافزاید :اگر روزنامهها بخواهند
بر مبلغ تعرفه آگهی بیفزایند آگهیدهنده ترجیح
میدهد کاالیش را در یک صفحه اینستاگرامی با
چند میلیون دنبالکننده تبلیغ کند تا اینکه آن را به
دست روزنامهها بسپارد.
منصور مظفری ،مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد
نیز در گفتوگویی با اشاره به اینکه در دنیا دولت و
حاکمیت برای رسانهها که وظیفه آگاهیبخشی و
اطالعرسانی به مردم را بر عهده دارند تسهیالتی در
نظر میگیرند ،میگوید :در بحران همهگیری کرونا و
کاهش فروش مطبوعات که زیانهای زیادی را برای
ایــن بخش ایجاد کــرده در نظر گرفتن نــرخ مالیات
خدمات آگهی ،رپرتاژ و تبلیغ برای این حوزه ،میتواند
ضربهای مضاعف برای فعاالن آن باشد.

رکورد مصرف
گاز شکست ،اما
قطع نشد

جواد اوجی وزیر
نفت از رکوردشکنی
تاریخی مصرف گاز
در بخش خانگی و
تجاری در
 ۲۴ساعت گذشته
خبر داد .با این
حال هیچ قطعی
و افت فشاری در
گازرسانی خانگی
وجود ندارد .آنگونه
که اوجی اعالم کرده،
رکورد تاریخی
مصرف  ۶۹۲میلیون
مترمکعب گاز در
بخشهای خانگی،
تجاری و صنایع
غیرعمده ثبت شد.
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