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سرمقاله

آمریکا از یکسو به کرهایها اجازه داد تا بخشی از پولهای بلوکه شده ایران
آزاد شود و از سوی دیگر در تالش است ایران را در شورای حکام محکوم کند  .
استراتژیمستاجرجدیدکاخسفیدچیست؟

وقت کشی
جوبایدن

بالهای«هما»
باسوءمدیریتشکست!
علیرضا صفاخو

روزنامهنگار

گزارش میدانی آفتاب یزد از مناطق زلزله زده استان کهگیلویه و بویر احمد

«سی سخت» یخ زده است

صفحه 9

رئیس بانک مرکزی:

فضایمجمعتشخیصموافقباتصویبپالرمواست
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یادداشت1 -

اهمیت
نمایشگاههایمجازی
قربانعلی تنگ شیر

یادداشت2 -

حضور در نمایشــگاههای مجــازی در دوران کرونا گزینه ناگزیر
است و بازاریابی هرگز تا این حد دشوار و مهم نبوده است .باید در
نمایشگاههای مجازی با مدیریت هوشمند بتوان مخاطبان مربوط را
جذب کرد .نمایشگاههای مجازی تجربه بازدید جمعی نمایشگاههای
واقعی را به نوعی دیگر دارند بازدیدکنندگان وارد محیط دیجیتال
میشــوند و میتوانند از غرفههای مجازی بازدید کنند و با حضور
در وبینارها از سخنرانیهای مربوطه نیز استفاده کنند .نمایشگاهها
به سرعت به ترکیبی فیزیکی مجازی تبدیل میشوند اما نمایشگاه
مجازی هرگز جایگزین نمایشگاه فیزیکی نمیشود.

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 11

دکتر محمدرضا کمالی اعالم کرد؛

حفظ سالمت مردم مبنای جلوگیری از
واردات واکسنهای غیر مطمئن

دکتر محمدرضا کمالی نویسنده
و کارشــناس مســائل سیاســی
و اقتصــادی گفــت؛ تحقیقــات
دانشــمندان نشــان میدهد که
تاکنون بالغ بــر یک هزار و ۷۰۰
جهــش ژنتیکی در ویروس کرونا
مشاهده شــده که از میان آنها
قدرت سرایت گونه انگلیسی از همه بیشتر بوده است .دکتر
کمالی گفت ویروس جهش یافته جدیدکرونا که در انگلیس
شناسایی شده است ،بیش از گونه قبلی در کودکان مسریتر
است و...

هفته گذشته روزنامه «آفتاب یزد» در گزارشی
تفصیلی به نقد وضعیت اسفناک لوگو زیبا و
دوستداشتنی «هما» پرداخت که بازتاب خوبی
هم در فضای مجازی داشت .اینکه زیباترین
لوگو حمل و نقــل هوایی جهان (به انتخاب
آژانس خبری حمل و نقل هوایی  )skiftزمانی
بیش از  ۳۰پرواز هفتگی تهران-لندن را انجام
میداد و طوالنیترین خط هوایی بدون توقف
دنیا (تهران -نیویورک) محسوب میشد ،امروز
به حال و روزی افتاده که در واقع میتوان به
آن لقب «ورشکسته» داد؛ موضوعی نیست که
بتوان به آســانی از کنار آن گذشت .در واقع
اگرچه جلسه واپسین روز کاری هفته گذشته
کاپیتان «علیرضا برخور» ،مدیرعامل هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران برای تاکید بر ضرورت
توجه دولت به هواپیمایی ملی کشور ،دست
یاری به مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه
دراز میکند؛ با فرض پذیرش تامین بخشی از
بودجه درخواست شده به معنای توجه دولت
به این برند ملی نخواهد بود .چرا که مشکالت
ناشیاز«فشارکمبودنقدینگی،عدمامکانتامین
مناسب قطعات موردنیاز ،هزینههای سنگین
ناشی از بدهیهای انباشته سنوات کارکنان و
نارضایتی به حق بازنشستگان» دردهایی نیستند
که صرفا با تزریق اندک اعتباری از سوی دولت
کنونی یا دولت بعدی رفع و رجوع شــود.
در واقع بالهای زخمی این پرنده ایرانی تنها
زمانی التیام خواهد یافت که...
ادامه در صفحه 2

یادداشت4 -

یادداشت3 -

ابعاد و عواقب
یک تصمیم جنجالی
کارشناس

یکی از قدیمیترین ابزار شــناخته شده برای کمک به دولت
درجهت مصــارف عمومــی وخدماتی «مالیات» اســت .در
طول تاریخ و حتی قبل از تشــکیل و تعریف دولت به معنی
امروز ،ازمالیات برای تعدیل ثروت و حمایت از اقشــار نیازمند
استفاده میشد و درنوشتارهای هرودوت (تاریخ نگار یونانی زبان)
به نقش مالیات در آبادسازی کشــور اشاره مستقیم گردیده
وآن را ابــزار کمک به نیازمنــدان از طریق خزانه دولت اعالم
نموده است .در دستورات دین مبین اسالم مالیات عادالنهترین
ساز وکار مالی برای کمک به دولت و اداره نظام اجرایی کشور
تعریف شــده اســت .در تاریخ هرجا که نقصانی در سیستم
مالیاتی کشــور به وجود آمده عدالت اجتماعی دچار ضعف و
کاستی واقع شده ودولتها از مجاری دیگر دست به جمعآوری
مخارج کشور زده اند .در کشور ما نیز سیستم مالیاتی بر دو پایه
مستقیم وغیرمستقیم گاهی ضعیف و گاه مناسب به دریافت
مالیات اقدام شــده و درپــارهای از اوقات بنا بر دالیل مختلف
اقشار فرودست جبران کاستیهای مالی فرا دستان را به عهده
گرفته وجای خالی آنها را پر کرده اند .بعد ازپیروزی انقالب
اسالمی براساس سلیقه دولتهای حاکم و نگاه آنها ،به تعدیل
اقتصادی ،دریافت مالیات از کاسبان طبقات سه وچهار با شدت
وقدرت ادامه یافته و اما صاحبان تجارتهای کالن ودرآمدهای
نجومی به هر علت که در این مقــال نمیگنجد ،از پرداخت
مالیات شانه خالی نموده و آن را بدوش کاسبان متوسط روبه
پایین و بعضی دیگر از اقشار جامعه نهادهاند .مشاغل پردرآمد
وفــوق تصور مثل مشــاغل موجود در فضــای مجازی مانند
بالگرها وسایر مجاری پولساز از نظرها مخفی مانده و یک مغازه
دار در زیر پلهای مثل کفاش یا پینه دوز و ســایر صنوف کم
وبیش مشابه ،با مالیاتهای غیر عادالنه روبرو شده اند.

نگاه

پایان«خودشوراینگهبانپنداری»؟

محمد کشوری

رفتار شناس

ادامه در صفحه 5
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مجلس یازدهم
و گامهای حق طلبانه
مجید ابهری

مدرس دانشگاه

کنایه کدخدایی به حدادعادل در مورد رد صالحیت قطعی محمود احمدینژاد

عکس :اختصاصی آفتاب یزد

سیدوحیدکریمیکارشناسمسائلبینالمللدرگفتگوباآفتابیزد:
نگاه دموکراتها به انتخابات خرداد  ۱۴۰۰جدی اســت و آنها
ترجیحمیدهندبادولتیکهتنهاچندماهازعمرآنهابیشترباقی
نماندهواردهیچتوافقینشوندوهمینمسئلهتکلیفبسیاریاز
مسائل را روشن میکند
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روز ســه شنبه  ۵اسفند اول صبح بود که خبری مطابق معمول
ابتدا توییتر و سپس فضای رسانهای کشور را تحت تاثیر قرار داد.
آنچه از خبر منعکس شد این بود« :بناست طبق مصوبه مجلس در
قانون بودجه ،برای سال  ۱۴۰۰ده درصد به حق السهم اپراتورهای
همراه اضافه و درآمد حاصل از آن به صدا و سیما داده شود»
اضافه شدن مالیات اپراتورها در قانون بودجه به سرعت به افزایش
قیمت اینترنت در سال بعد تعبیر شد و خب اینترنت هم که این
روزها مثل آب و برق از ضروریات زندگی است؛ طبیعی است که
گران شــدن آن واکنش تند کاربران فضای مجازی را به همراه
داشته باشد مخصوصاً وقتی بگویند بناست این اضافه قیمت به
جیب یک نهاد دولتی یا حاکمیتی دیگر برود.
چیــزی که برای من در این ماجرا جالــب بود این بود که دیدم
واقعاً در ایــن «دعوای مجازی» حلوای حرف حســاب خیرات
نمیشــود و آنچه اصوالً محلی از اعــراب ندارد تحلیل تخصصی
و فنی ماجراســت حتی حرفهای عجیبی از نمایندگان مجلس
شنیدم که کامال مشخص بود این بندگان خدا هم چندان در ُکنه
ماجرا ورود نکردهاند و معلوم نیســت این نان را کدام کارشناسی
در جریان مذاکرات مرســوم در کمیسیون تلفیق در دامان آنها
گذاشته است.
این بود که تصمیم گرفتم تا در مطلبی ،که سعی میکنم تا حد
امکان به زبان ساده و برای مخاطب عا ِم عالقمند روان باشد ،ماجرا
را توضیــح دهم و بگویم چرا تصمیم اخیر مجلس مطلقاً غلط و
غیر کارشناسی است.ای کاش آقایان در مجلس پیش از تصویب
چنین مصوبه ناپختهای که به اعتبار مجلس ضربه میزند با چند
کارشناس مشورت میکردند.
> اول :حق السهم دولت چیست و از کجا آمده؟

همه ما با مفهوم مالیات آشــناییم .مالیات بر عملکرد شرکتها
بخشــی از «سود سالیانه» هر شرکت اســت که در پایان سال
پس از کســر هزینه از درآمد شــرکت به دولت میپردازد .این
رقم در ایران  ٪۲۵است (با استثنائات کاری نداریم) یعنی شما
اگر ۱۰۰میلیون درآمد و  ۶۰میلیون هزینه داشــته باشید باید
اظهارنامه مالیاتی پرکنید و  ۱۰میلیون تومن مالیات بدهید .نوع
دیگر مالیات ،مالیات ارزش افزوده اســت .این مالیات بر فروش
محصول یا خدمت نهایی است یعنی به قیمت نهایی هر کاال یا
خدماتی  ٪۹اضافه شــده و از مشتری (دقت کنید از مشتری نه
فروشنده) گرفته میشود.
اما اپراتورهای مخابراتی بجز اینها که برای همه شرکتهاست ،دو
نوع مالیات خاص هم دارند به نام «حق السهم» و «حق خدمات
اجباری  »USOکه خاص بخش مخابرات کشــور است .مبنای
این مالیاتها چیست؟ شامل کدام اپراتورها میشود و چقدر است؟
قبل از این توضیح دهم که در یک تقســیمبندی ســاده ما سه
دسته اپراتور شــبکه مخابراتی داریم :اپراتورهای ثابت (سیمی)،
اپراتورهای همراه و اپراتورهای (ثابت) بیسیم.
اما حق الســهم از کجا آمده؟ در همه دنیا اپراتورهای مخابراتی
مخصوصا اپراتورهایی که از فرکانس اســتفاده میکنند (یعنی
اجازه پیدا میکنند تا دکل و شبکه بیسیم در محدوده فرکانسی
مشــخص مث ً
ال در محدوده  ۱۸۰۰مگاهرتز راهانــدازی و امواج
رادیویــی برای انتقال صوت و دیتا ارســال کنند) رقم هنگفتی

«حق مجوز» به دولت میدهند .چرا رقم هنگفت؟ چون فرکانس
در همــه دنیا یک منبع محدود و جزء ثروت ملی اســت و ارائه
خدمات مخابراتی هم عموماً فعالیت اقتصادی ســودآوری است
که شــرکتهای زیادی متقاضی اپراتور شدن هستند اما فرکانس
محدود است .این اســت که رقم «حق مجوز» شبکه مخابراتی
گران اســت و در دنیا معموالً چند صد میلیون تا چند میلیارد
دالر (بله درست خواندید) پول مجوز اپراتوری به دولت میدهند.
امــا در ایران ســالها قبــل دولت یــک راهکار هوشــمندانه
در پیــش گرفت :بجــای آنکه از همراه اول و ایرانســل و رایتل
پول هنگفت چند میلیارد دالری بگیرد (پولی که اگر اپراتور به دولت
یکجا و اول کار بدهد ســرمایه کمتری برای توسعه زیرساختها
خواهد داشت) یک پول اولیه ناچیز گرفت اما به دوشرط!
 .1به شرطی که سالیانه «حق السهم» بدهند .یعنی بجز مالیات
بر عملکرد که سالیانه همه شرکتها میدهند ،اپراتور مخابراتی
هر سال درصدی از «درآمد» خود را هم به دولت بدهند .به این
ترتیب آنها هرچقدر بیشتر فعالیت کنند و درآمدزاتر باشند سهم
دولت هم بیشتر میشود.
« .2حق خدمات اجبــاری  »USOبدهند .یعنی  ٪۳از درآمد
سالیانه خود را صرف توسعه شبکه در مناطق محروم و روستایی
کنند.
البته حق الســهم برای اپراتورهای مختلف متفاوت است والبته
برای اپراتورهای ثابت که از فرکانس اســتفاده نمیکنند خیلی
خیلی کمتر است .اپراتورهای  TD-LTEهم چون رقم هنگفتی
بابت حــق فرکانس حدود ده ســال قبل به دولــت پرداختند
حقالسهمشان «صفر» است.
اما نکته مهم آن اســت که این حق السهم بر خالف مالیات ،بر
«اصل درآمد» اعمال میشود نه سود!
به همین دلیل حق الســهم تاثیر ویرانگری بر تراز مالی اپراتور
دارد و به شــدت سود اپراتور را کم میکند .مث ً
ال اگر فرض کنیم
اپراتور حاشیه سود  ٪۴۰داشته باشد ٪۱۰ ،افزایش در حق السهم
معادل اعمال  ٪۲۵مالیات جدید بر «ســود» اپراتور است! یعنی
انگار مالیات بر عملکرد ســالیانه اپراتور که سازمان امور مالیاتی
میگیرد (که نرخش  ٪۲۵است) یکباره دوبرابر شود!
> دوم :حق السهم یعنی چقدر پول در سال؟

اما این حق الســهم که گفتیم حرف چقدر پول اســت؟ شرکت
مخابــرات و همراه اول در بورس هســتند و درآمد-هزینه آنها
شفاف منتشر میشود .ایرانسل و رایتل و بقیه صورتهای مالیشان
رسمی (مورد تایید حسابرسان رسمی) است اما منتشر نمیشود.
البته درآمد و حق السهم بقیه اپراتورها در مقایسه با همراه اول و
ایرانسل عدد قابل توجهی نیست و اصل دعوا روی این دو اپراتور
است .دقت کنید صورتهای مالی سال  ۹۹غالباً در بهار و تابستان
 ۱۴۰۰منتشر میشود.
حاال مقایسه افزایش حق السهم  ٪۱۰دولت (طبق مصوبه جدید
مجلس) با سود عملیاتی همراه اول را ببینید ٪۱۰ :افزایش میشود
معادل  ۱۷۵۰میلیارد تومان یعنی دقیقاً عددی معادل  ٪۵۰سود
عملیاتی همراه اول!
قطعا برای ایرانســل هم تاثیری در همین حدود دارد .اینجاست
که تاثیر قابل توجه این عدد بر سودآوری اپراتورها معلوم میشود.
> سوم :مجلس چه چیزی مصوب کرده و چه استداللی میکند؟

در مصوبه کمیســیون تلفیق مجلس (بند  ۲بخش ی تبصره )۶
آمده است:
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حداقل
وعده ندهید
رضا بژکول

گرانیها همچنان بیــداد میکند و هر روز با
توجیه بعضی از مســئوالن بخصوص ســتاد
تنظیم بازار روبرو هستیم! یک روز میگویند
مــرغ به قیمت واقعی عرضه میگردد ،روز بعد
میشــنویم در بازار به قیمت  ۲۰هزار تومان
به فروش میرســانند و مردم را جمع کرده و
صفهای طویل تشکیل میدهند تا شاید یک
عدد مرغ ناقابل بخرنــد و چند روزی زندگی
فقیرانه را سپری کنند!
از یکطرف میگویند تجمع نکنید بعد در بازار
خرید مرغ جمعیت باالیی را میبینیم که در
صف ایســتادهاند! صفهای خرید نه با فاصله!
بلکه تجمع بیشمار نیازمندان برای خرید مرغ
مثال ارزان! اما در هم تنیده جمعی!
و جالبتر اینکه به هر خانوار یک مرغ میدهند
یعنی ساعتها صف بمانی تا یک مرغ طالیی
بگیــری تا ســفرههای ترک خــورده خود را
تزیین کنی!
کسی نیســت از مسئوالن مربوطه بپرسد اگر
گرانیها به تحریمها ربط دارد چرا علنا حاضر
نیستند بانیان را توجیه کنند.
اگر چنین نیســت قاعدتا نباید بخش اعظم
کاالهای اساسی مانند مرغ ،تخم مرغ ،گوشت،
روغن ،حبوبات ،لبنیات و ...که در داخل تولید
میشود این همه فشار به مردم بیاید و آن قدر
آشفته بازار باشــد که هر فروشندهای سبک
خــودش را در عرضه و قیمــت آن به مردم
بازی کند!
سیب زمینی ،پیاز ،گوجه ،خیار سبز طالیی و
الکچری و کال میوهجات مورد نیاز این روزها
برای اکثر مردم خریدش یک رویا شده و اگر
بخشی از مردم هم بخرند ،دانهای میخرند که
سفره کوچکشان خالی نباشد!
آقایان مســئول اقتصادی ،اینهــا که دیگه
داخلی است! اینها که دیگه دست خود ماست
و تولیدش داخل اســت! اینهــا را که دیگه
دشمنان ما ساخته و پرداخته نکردند! چرا باید
با سوءمدیریت از سفره مردم حذفش کنید و یا
اگر باشد نصفش کنید!
آنقدر کاالهای اساســی را گــران کردید که
خرید و فروش پوشــاک ،لوازم دیگر زندگی،
کــم و بیش بــرای مــردم تعطیل شــده و
فروشندگان ان ماندهاند که در این آشفته بازار
گرانی کاالهای اساسی لوازم خود را چه کنند!
وزارت محترم بهداشت به مردم توصیه میکند
که خــود را در مقابل کرونا تقویت کنند تا از
اسیب مصون بمانند! با کدام مواد تقویتی؟
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