دلنوشته

عزای معیشت

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

آقایمحسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحت
که انصافا در تشخیص مصلحت مردم بسیار تبحر
دارد گفتهاند :مردم ،خانواده مسئوالن هستند.
* یعنی ما مردم ،خانواده مســئوالن هســتیم؟
مسئولین به نوعی پدر خوانده مردم اند؟ در داستان
«بابا لنگ دراز» پدر خوانده شــخصیت داستان
یعنی «جودی ابوت» سالها خرج تحصیل و تامین
مخارج زندگی وی را داد آنقدر به او رسیدگی و توجه
کرد که جودی ابوت بعدها حتی با اینکه چهره پدر
خواندهاش را ندیده بود عاشق پدرخواندهاش شد.
اما چرا ما عاشق این پدر خواندههایی نشدیم که
بارها چهره آنان را دیدهایم؟ چون تامینمان نکردند.
حق فرزندخواندهها ادا نشد.
* آقا ی رضایی گفتهاند :اقتصاد ایران را قوی کنیم
تا هیچ پدر زحمتکشی شرمنده خانوادهاش نباشد.
احساس میکنم ما چقدر بدهکار مردم و شرمنده
مردمهستیم.
در ایــن مورد میگوییم :ســفرههای مــا اندازه
سفرههای کوچک آدم کوچولوهای شهر لیلیپوت
در داستان یا کارتون «گالیور» کوچک شده است.
ما مدتهاســت شــرمندهایم آیا میتوانید جلوی
فشــار حداکثری شــرمندگی ما را بگیرید؟ دوم
اینکه میدانیــم بدهکارید اما بدهیها کی صاف
میشود؟ ضمنا مسئولین حتی اگر شرمنده مردم
باشند خوشبختانه طبق شواهد و قرائنی که داریم
شرمندهخانوادههایشاننیستند!
*خطاب به دولت گفته ایــد :از همین چهارماه
فرصت باقیمانده استفاده کنید و خدمت کنید .اگر
هم نمیتوانید خدمتی کنید ،الاقل به میان مردم
بیایید و در غم آنها شریک شوید.
آقای رضایی! اول اینکه اگــر دولت در این مدت
باقیمانده کاری نکند که وای برما .دوم اینکه اگر
هیچ کاری از دست مسئولین بر نمیآید اگر فقط
بین مردم بروند و در غم مردم شریک شوند مشکل
حل میشود؟ مثال دســت روی شانههای مردم
غمزده بگذارند و بگویند :ما را در غم خود شریک
بدانید .امیدواریم غم آخرتون باشه؟ آیا با این کار
قــدری از تالمات مردمی که «عزای معیشــت»
هم گرفتهاند کاســته میشود؟ و مردم غمگین با
چشمان اشــکبار در سپاس از مسئولین به آنها
میگویند« :ممنونیم امیدواریم در شادیهایتان
جبران کنیم»؟ در ضمن بحث عزای معیشت شد
ما که عزای مرغ ،گوشت ،لبنیات و خیلی چیزها
راگرفتهایم.
راستی ،روز پدر مردم به کدام مسئول به عنوان پدر
یا پدر خوانده تبریک گفتند؟ آقای رضایی به شما
تبریک گفتند؟ مثال نگفتند« :پدر جان! افای تی
اف را تصویب کنید»؟ (شوخی بود)
دیالوگ

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
وز آن که با دل ما کردهای پشیمان باش
تفسیر :حافظ با توجه به گالیههای آقای ظریف وزیر امور خارجه از
بدعهدیهای غربیها این شعر را خطاب به آنان سرود!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :مردانگی وفا کردن به عهد است.

تلقین  -کریستوفر نوالن

بزرگتریندنداندنیا!

دندانی عظیم الجثه در یک جزیره پیدا شــد.
میسی ترســول  ۳۰اکتبر  ۲۰۲۰تصویری از
دندانی عظیم الجثه را در صفحه فیس بوک خود
منتشــر کرد .او این دندان را هنگام پیادهروی
در جزیــرهای در کارولینای جنوبی پیدا کرد.
میسی ترســول به روزنامه محلی کارولینای
جنوبی گفت« :این دندان بسیار زیبایی است».
به گزارش رکنا ،کاربران شبکههای اجتماعی
به ســرعت در مــورد نوع موجود یا ســن آن
حدسهای عجیب زدند و یک کاربر نوشــت:
«این باید دندان یک کوسه بزرگ باشد ».مرد
دیگری گفت« :به زنی که دندان را پیدا کرده
حسادت میکند ،او گفت دندان جوانتری را در
جزیره پیدا کرده ،اما تاکید کرد که تاکنون هیچ
دندانی به این اندازه پیدا نکرده است ».برخی
اظهار داشتند که این دندان متعلق به گونههای
منقرض شده کوسهها است ،که میلیونها سال
پیش در دریاها پرســه میزدنــد .اما به گفته
شــبکه فاکس نیوز ،محققان گفتند که دندان
کوســههای باستانی که پیدا شــده معموالً از
دست انسان بزرگتر است.

> اذان ظهر >  12:02اذان مغرب > 17:14اذان صبح فردا >  5:40طلوع آفتاب فردا 7:10

شنبه  9اسفند1399

| سال  | 21شماره 5963

عزم مجلس برای مالیات گرفتن از پولدارها

طبق مصوبه مجلس ،فعاالن شبکههای اجتماعی که در آمد هنگفت دارند ،هنرمندان پرکار و با قراردادهای باال و صاحبان خودروهای لوکس میلیاردی باید مالیات دهند.
این تصمیم پارلمان با واکنش مثبت کاربران مواجه شده است
آفتاب یزد -گروه شــبکه :روز سه شنبه
گذشــته نمایندگان مجلــس درجریان
رســیدگی بــه بودجــه  ،۱۴۰۰مصوباتی
داشتند که شاید بتوان آنها را از بهترین
اقدامات این مجلس دانســت .اخذ مالیات
از خودروهای بــاالی یک میلیارد تومان و
دریافت مالیات از ســلبریتیهای با درآمد
باالی  ۲۰۰میلیون تومان و اینفلوئنسرهایی
با ۵۰۰هزار دنبالکننده از جمله این مصوبات
اســت .مصوباتی که اگرچه با اعتراض این
قشــر از جامعه روبه رو شــده اما رضایت
بســیاری از مردم را در پی داشــته است
چرا که بــه زعم آنها وقتــی یک کارگر
آنهم با درآمدی کــم باید مالیات بپردازد،
سلبریتیها و اینفلوئنســرها نباید از این
قاعده مستثنی باشند به همین خاطر است
که این مصوبــات را از اقدامات خوب این
مجلس قلمداد میکنند.
> مالیات بر خودروهای باالی یک میلیارد

اما در اولین اقدام براساس مصوبه کمیسیون
اقتصاد دولت ،خودروهای باالی یک میلیارد
تومان مشمول مالیات میشوند .یعنی کلیه
مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود
و فرزندان کمتر از  ۱۸سال و محجور تحت
تکفل که در پایان هرســال مجموع ارزش
آنها بیش از  ۱۰میلیارد راال باشد ،به شرح
زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو میباشند.
 تا مبلغ  ۱۵میلیارد ریال نسبت به مازاد۱۰میلیارد ریال یک درصد
 تا مبلغ  ۳۰میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵میلیارد ریال دو درصد
 تا مبلغ  ۴۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰میلیارد ریال سه درصد
 نســبت به مازاد  ۴۵میلیارد ریال چهاردرصد
> واکنش کاربران

چرا آنقدر برات مهمه که خواب ببینی؟
چون فقط تو رویاها و خواب چیزایی که دوست
دارم را میبینم!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

از واکنش کاربران شــبکههای اجتماعی
به این مصوبه مجلس ،آنطور بر میآید که
برخیها مخالف آن هستند و بر این باورند
که این مصوبه ســبب گرانی خودروهای
داخلی میشود از سوی دیگر این سوال را
مطرح کردهاند که مگــر مالیات و عوارض
واردات از این خودروها گرفته نشــده که
دوبــاره میخواهند مالیــات بگیرند؟ اما
برخیها هم موافق آن هســتند و در این
خصوص نوشــته اند« :از کسانی که ثروت
باد آورده بدست آوردند باید مالیات خیلی
سنگین گرفته بشــه اگرحقوق یک فرد
زحمتکش بطور میانگین  ۲میلیون باشــه
در تمام عمر۳۰ســاله کاری  ۷۲۰میلیون
تومان دریافتی داشته حاال فرد دیگری با
خرید یک ماشــین ،چند میلیارد بدست
آورده باید مالیات خیلی سنگین پرداخت
کنــه»« ،خیلی هم عالی .وقتی پورشــه
و المبورگینــی و فراری و مازراتی ســوار
میشوند باید هم مالیات بدهند»
> دریافت مالیات از سلبریتیها

بعد از کش و قوسهــای فراوان ،بازیگران
نیز طبق مصوبه مجلس باید از سال آینده
مالیات بدهند .البتــه بازیگرانی که درآمد
آنها بــاالی ۲۰۰میلیون تومان اســت.
ایــن دریافت مالیــات از هنرمندان از آن
موضوعاتی باید که سال گذشته سر و صدای
زیادی به پا کرد به خصوص آنکه دولت در
برابر دریافت مالیات از سلبریتیها مقاومت
میکرد و مانع از انجام این کار میشد .در این
راستا یک تهیهکننده و سینمادار با تاکید
بر اینکه قانون جدید مصوب مجلس برای
مالیات هنرمندان به تمام فعاالن عرصههای
مختلف هنر مربوط میشــود ،گفت« :این

مصوبه به دلیل متناسب نبودن
با شــرایط اقتصادی موجی از
نارضایتیهــا را به وجود خواهد
آورد و قطعا عواقب ناخوشایندی
خواهد داشت ».منوچهر محمدی
در گفتوگویی با ایســنا ،بیان
کرد« :درباره اینکه تصور شده
این مالیات فقط شامل بازیگران
سینماســت ،میخواهم تاکید
کنم و در واقع به همه هنرمندان
کشــور باالخص سینماگران که
همکاران مستقیم بنده هستند،
یک هشدار و توجه جدی بدهم
که آنچه در مجلس تصویب شد شامل کلیه
فعالیتهای سینمایی از جمله سینماداری،
پخش ،تهیهکنندگی ،تولید ،فیلمبرداری،
صدابرداری ،بازیگری ،مونتاژ ،چهرهپردازی
و غیــره اســت؛ یعنی تمــام صنفهای
تعریفشــده در صنعت ســینما را شامل
خواهد شــد .این در حالی است که برخی
از همکاران ما در سینما تصور میکنند این
قانون مالیاتی فقط برای بازیگران و بعد هم
فقط برای عدهای از آنها تصویب شده در
صورتی که اصال اینطور نیست ».او تاکید
کرد« :بنابراین االن معافیتها از بین رفته و
به سقف  ۲۰۰میلیون تومان رسیده و بعداز
آن بر اســاس ماده  ۱۳۱قانون مالیاتهای
مســتقیم و ضرایبی که طبیعت ًا توســط
سازمان امور مالیاتی به طور ساالنه تعریف
خواهد شد ،همه مشمول مالیات میشوند
که آن هم نمیدانیم با ضریب چند درصد
اســت و اگر ضریب  ۲۵درصد باشد که به
نظرم یک فاجعه جدی بر سر راه هنر کشور
به وجود خواهد آمد ».او در ادامه اظهار کرد:
«به نظرم موجی که از نظر خبری راه افتاده
به نوعی خلط واقعیت آن قانونی است که در
مجلس مصوب شده است .این قانون اساسا
درباره ســلبریتیها  -یا حتی با تسامح و
تساهل هم در نظر بگیریم  -درباره بازیگران
نیست .این قانون درباره کلیه آحاد هنرمند
کشور است ،یعنی هر هنرمندی که درآمد
ساالنهاش بیش از  ۲۰۰میلیون تومان باشد.
حال این را بگذارید کنار امر دیگری که ما از
اواخر سال  ۹۸و احتماالً تا بخش عمدهای از
سال  ۱۴۰۰با آن درگیر هستیم .حوزه اقتصاد
هنر به طور کلی و ســینما به طور اخص در
این سالی که گذشت دچار آسیبهای بسیار
زیاد جدی ،کمرشکن و سخت شد .آنچه
برای من قابل تامل اســت این بود که در
همه جای دنیا قانونگذاران کشور و کسانی
که به ویژه متصدیان امر مالیات هســتند
مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد
و دارایی مالیات را همیشــه با یک نسبت
تعریفشده و روشــن با رونق اقتصادی در
نظر میگیرند ،یعنی هرگاه رونق اقتصادی
و شکوفایی داریم قاعدت ًا مالیاتها میتواند
افزایش پیدا کند و به عنوان درآمد عمومی
صرف ایجاد زیرســاختها ،رفــاه مردم،
مشــکالت سالمت و بهداشــت ،تعلیم و
تربیت و خیلی کارهای دیگری شــود که
میتواند وجوه عامالمنفعه داشته باشد ،اما
وقتی در شــرایط رکود اقتصادی هستیم
و از طرف دیگر در یک تحریم کمرشــکن
قرار داریم که ماههاست دولتمردان از آن
به عنوان جنگ اقتصادی یاد میکنند ایجاد
چنین مالیاتهایــی میتواند به نارضایتی
منجر شود که امیدوارم تحقق پیدا نکند».
این تهیهکننده ســینما گفت« :هنرمندان
باید گوش به زنگ باشــند چون از آنجا
کــه این کار از نظر اجرایی به ســال ۱۴۰۰
برمیگردد ،قطعا سال آینده بخش عظیمی
از هنرمندان کشور در رشتههای مختلف
درگیر این ماجرا میشوند و به نظرم موجب
نارضایتی اســت و عواقب ناخوشایندی
خواهد داشت».

> واکنش کاربران

اما همانطور که عنوان شد بسیاری از اینکه
قرار است سلبریتیها همچون دیگر مشاغل
مالیات بپردازند ،خشنود هستند .یکی از
کاربران در این مورد نوشته است« :این طرح
مالیات برای سلبریتی ها ،موسسات کنکور و
اپراتورها خیلی خوبه» .کاربر دیگری اینطور
مینویســد« :به شــخصه با طرح مجلس
که ســلبریتیها مالیات بدن خیلی حال
کردم هر چند معتقدم خیلی مالیات کمی
براشون در نظر گرفته شده» .دیگری نوشت:
«۲۰۰میلیون تومان در سال کمه که مالیات
بدید ما کارکنان دولت آدم نیســتیم برای
۵میلیون در ماه باید مالیات بدیم».
> دریافت مالیات از اینفلوئنسرها

اما این پایان کار مجلس در روز سهشــنبه
نبــود چرا که بر اســاس دیگــر مصوبه
مجلس اینفلوئنســرها هم در سال ۱۴۰۰
مالیات پرداخت میکنند .بر اساس مصوبه
نمایندگان مجلس ،درآمدهای کاربران دارای
بیش از  ۵۰۰هزار دنبالکننده رســانههای
کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات

بر درآمد خواهد بود .سازمان امور
مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه
پس از الزم االجرا شدن این بند
دســتورالعمل اجرایی مربوط به
اخذ مالیات از درآمدهای کاربران
حرفهای رسانههای کاربر محور
از محل تبلیغــات را تهیه و به
تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی
برساند .ســازمان امور مالیاتی
مکلف اســت لیســت مودیان
مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده
توسط آنها را تهیه و در سایت
سازمان در منظر عموم قرار دهد.
محمدحســین بحرینی عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاددهنده
این بند توضیح داد« :در حال حاضر بخشی
از کســب و کارها در فضای واقعی نیست و
در مجازی انجام میشود که این امر فرصت
خوبی برای توســعه دولت الکترونیک و
کســبوکارهای مجازی به شمار میآید».
وی افزود« :در این بین برخی از کسبوکارها
در فضای مجازی شکل خاصی پیدا کرده و
تعداد کاربران برخی از آنها نجومی شده
است .اینفلوئنسرهایی هستند که تبلیغات
گرفته و درآمدهای غیرمتعارفی از تبلیغات
بدست میآورند ».بحرینی تاکید کرد که این
قانون فقط برای صفحات و کانالهایی با بیش
از  ۵۰۰هزار کاربر است و شامل همه کسب
و کارها در فضای مجازی نمیشــود .هدف،
کانالها و صفحاتی هستند که بستری برای
گرفتن تبلیغات ایجاد کرده و درآمد زیادی
هم دارند و بعضا پشت آن یک سلبریتی یا
افراد دیگری هستند.
اما محراب قاسمخانی نویسنده کشورمان
در واکنــش بــه این مصوبــه در صفحه
اینســتاگرامیاش نوشته اســت« :خود

اپلیکیشن به خاطر سرویسی که میدهد
پول نمیگیرد؛ شــما بابــت چه خدماتی
میخواهید مالیات بگیری».
> واکنش کاربران

این مصوبــه نیز با ابــراز رضایت کاربران
شبکههای اجتماعی روبه رو شد.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«اتفاقا به نظر من اینفلوئنســرها هم باید
مالیات بدن و قانون درستی هم هست».
کاربر دیگری گفته اســت« :تو هر دورهای
بســته به نیازای اون زمان شغالی جدیدی
ایجاد میشند که این هم از همون شغالست.
وقتی از همه شــغالی شناخته شده دیگه
مثل پزشک یا معلم مالیات گرفته میشه،
چرا از یه اینفلوئنسر نباید گرفته شه؟».
دیگری نوشت« :از اینفلوئنسرهایی که باالی
۵۰۰هزار دنبالکننده دارند و تبلیغات انجام
میدهند مالیات دریافت میشــود .نه تنها
حسودیم میشه بلکه کفرم هم در میاومد
که یــک کارمند با مالیات میــده .اما اون
اینفلوئنسر نشسته و کار خاصی هم انجام
نمیده و کلی هم پول میگیره».
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویســد:
«ولی این یــه مورد باید اجرا بشــه .چرا
کارگری که با  ۱۰ساعت کار ماهی  ۲۸۰۰تازه
اگه بهش بدن ،درمیاره باید مالیات بده ولی
سلبریتی و اینفلوئنسر هیچی به هیچی؟».
کاربران دیگر نوشته اند« :یه حرکت خوب
از مجلس .واقعا مالیات ندادن این جماعت
اذیتکننده بود!»« ،در تمام کشــورهای
اروپایی اینفلوئنســرهای اینســتاگرام و
یوتیوبرها مالیات میدن ،از نزدیک کســی
رو میشناســم متولد  ۷۲و حداقل ماهی
 ۸۰۰میلیون درآمد داره از طریق ویدیوهای
آرایشی اینستاگرام».

