وزیر اقتصاد گفت :پس از ابالغ دســتورالعمل جدید گزارشگری فساد۸ ،
پرونده در  ۵اســتان گشــوده شــده و در یکی دو مورد که گزارشها تایید
شــده اســت پاداش  ۳۰تا  ۴۰میلیون تومان برای گزارشگر واریز میشود.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد :دولت مردمی همانطور که درب اطالعات
ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در
شرکتهای دولتی ،بانکها ،ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه میگذرد،
در حوزه نظارتی هم دســت مدد خود را به ســمت مردم دراز کرده است.

گشایش  ۸پرونده فساد با گزارشهای مردمی

وی با اشــاره به اینکه اطالعات از سوی کمیتهای صحتسنجی میشود،
ادامه داد :دریافت و بررســی اطالعات گزارشــگر یا سوت زن تخلفات با
حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود مگر اینکه گزارشگر فساد
مایل به افشــای آن باشد و در آن مورد کمک میکنیم که تقدیر رسانهای
صورت گیرد .وزیر اقتصاد تأکید کرد :از محل عایدات سوت زنی ،حداکثر ۳
درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته میشود.
خاندوزی اعالم کرد :در همین روزهای اول ۸ ،مورد پرونده از اســتانهای

فارس ،آذربایجان ،همدان ،سیستان و بلوچستان و تهران گشوده شده است.
وی افزود :بررســیهای الزم صورت گرفته و از بین پروندههای اعالمی،
یکی _دو مورد تأیید شــده اســت و پاداش  ۳۰یا  ۴۰میلیون تومانی برای
اطالع دهنده این تخلفات در نظر گرفته شــده که به زودی به حسابشــان
واریز خواهد شــد .وی در پایان گفت :اگر یک مأمور دولتی تخلف کند و یا
چشــم روی فساد ببندد  ۸۵میلیون ایرانی با چشم باز ،اتاق شیشهای برای
ساختن جامعه عاری از فساد بسنده خواهد بود.

اقتصادی 3

سهشنبه  22شهریور  1401شماره 3518
رئیس سازمان مالیاتی خبر داد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :در کشور حدود دو
میلیون و  ۹۰هزار شــرکت ثبت شده وجود دارد؛ اما از این تعداد،
بالغ بر یک میلیون و  ۱۰۰هزار شــرکت هیچ فعالیتی نداشته و
اظهارنامه هم تســلیم نکرده اند که لیست این شرکتها به اداره
ثبت شرکتها ارسال شده تا به طور کلی غیرفعال شوند.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ،مبارزه با فرار مالیاتی را یکی
از برنامههای مهم نظام مالیاتی برشــمرد و گفت :امسال شاهد
افزایش سه برابری مالیات ابرازی صاحبان مشاغل بابت عملکرد
سال  ۱۴۰۰بودیم.
محمــد جعفــر منتظــری و هیات همــراه ،ضمــن بازدید از
دســتاوردهای نظام مالیاتی در حوزه هوشمندســازی مالیاتی ،با
رئیس کل و جمعی از معاونین ،مدیران دفاتر و واحدهای ستادی
و همچنین مدیران کل شهر و استان تهران دیدار کرد.
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بازدید،
ضمن تبیین رویکردهای جدید و تحولی نظام مالیاتی ،خاطرنشان
کرد :درحال حاضر ،شــرایط برای ایفــای نقش حداکثری نظام
مالیاتی در اقتصاد کشــور با اتکا بــر تمامی ظرفیتهای قانونی
و زیرســاختهای جدید که عمدتا بر پایگاههای اطالعاتی داده
محور مبتنی است ،فراهم شده است.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور مبــارزه جدی با فرار
مالیاتی را یکی از برنامههای مهم نظام مالیاتی برشمرد و گفت:
با هوشمندســازی نظام مالیاتی و اجــرای برنامههای مربوط به
مبارزه با فرار مالیاتی ،در ســال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰
هزار مودی جدید شناسایی شد و امسال نیز بالغ بر یک ملیون و
 ۵۰۰هزار اظهارنامه جدید از این مودیان شناسایی شده ،دریافت
کردیم.
وی اضافه کــرد :در حال حاضر بالغ بــر  ۱۱میلیون مودی در
پایههای مختلف در کشور وجود دارد که از این تعداد ،حدود چهار
میلیون و  ۴۵۰هزار نفر صاحبان مشاغل (شخص حقیقی) هستند
که با توجه به اینکه امســال اطالعات قابــل اتکایی از فعالیت
اقتصادی مودیان در اختیار نظام مالیاتی قرار داشــت ،در نهایت
امسال شاهد افزایش سه برابری مالیات ابرازی صاحبان مشاغل
بابت عملکرد سال  ۱۴۰۰بودیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم عنوان داشت:
اطالعات و دادههای سامانههای مالیاتی نشان میدهد ،در کشور

فرار مالیاتی  ۶۰۰هزار شرکت

حدود دو میلیون و  ۹۰هزار شــرکت ثبت شده وجود دارد؛ اما از
این تعداد ،بالغ بر یک میلیون و  ۱۰۰هزار شــرکت هیچ فعالیتی
نداشته و اظهارنامه هم تسلیم نکردهاند که لیست این شرکتها
به اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا به طور کلی غیرفعال شوند.
منظور ادامه داد :امســال همچنین در بخش اشــخاص حقوقی
تعداد  ۳۳۰هزار فقــره اظهارنامه دریافت کردیم ،اما اطالعات و
دادههای سامانههای مالیاتی در این بخش نیز نشان میدهد که
حدود  ۶۰۰هزار شرکت در سال گذشــته علیرغم اینکه فعالیت
اقتصادی داشــته اند و ســازمان امور مالیاتی نیز پیامک اطالع
رســانی برای آنها ارسال کرده ،اظهارنامه نداده اند که رسیدگی
به وضعیت این شرکتها در اولویت برنامههای این سازمان قرار
دارد.
وی با بیان اینکه حرکت به ســمت نظــام مالیاتی داده محور،
باعث شــفافیت اقتصاد و در نتیجه تحقق بیشتر عدالت مالیاتی
و افزایش میزان مالیات مودیان بر اســاس اطالعات واقعی آنان
شده ،گفت :در حال حاضر اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی افزایش

یافته و مودیانی که اظهارنامه واقعی ارسال نکنند ،بعدا شناسایی
و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور بیان داشت :با اجرای
طرحهای جدیــد از جمله مبــارزه با فرار مالیاتی و شناســایی
مودیان جدید ،تســریع در رسیدگی ها ،وصول معوقات و وصول
مالیاتهای جدید ،در پنج ماهه نخست امسال ،رشد  ۶۹درصدی
در وصول مالیاتها را شاهد بودیم.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور با ذکر این مطلب که
با مجموعه اصالحات صورت گرفته در صدد هســتیم که نظام
مالیاتــی درخور و در تراز نظام اســامی ایجــاد کنیم ،گفت :با
افزایش نقش آفرینی نظام مالیاتی در اقتصاد کشــور ،هم اکنون
ســهم مالیات از بودجه کشــور به  ۴۵درصد افزایــش یافته و
امیدواریم طی سالهای پیش رو و با اجرای طرحها و برنامههای
جدید همچون قانون پایانههای فروشــگاهی و سامانه مودیان و
تصویب لوایح جدید همچون الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه،
الیحه مالیات بر مجموع درآمد و الیحه مالیات بر ارزش افزوده

اخبار کوتاه
قیمت نهایی بنزین اعالم شد
آخرینتصمیمدولتدربارهسهمیهبنزین

در نظام پایانههای فروشــگاهی ،بتوانیم تا پایان دولت سیزدهم،
کل بودجه کشور را از محل مالیات تامین کنیم.
وی در بخشــی از ســخنان خود به موضوع ارتقای ســامت
نظــام اداری و برنامههای جدید نظام مالیاتــی برای برخورد با
مفاســد اداری اشاره کرد و گفت :شناســایی کارکنان متخلف و
برخورد جدی با آنان تا مرحله صدور کیفرخواســت ،ایجاد سامانه
گزارشهای مردمی (ســوت زنی) و کاهش مراجعات مودیان به
ادارات مالیاتی به واســطه الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای
مالیاتی ،از جمله مهمترین اقدامات در این راستا به شمار میرود.
در ادامه این نشســت ،دادستان کل کشــور بر ضرورت تامین
هزینههــای کشــور از محل درآمدهای مالیاتــی تاکید و ضمن
تشــکر از تالشها و تحوالت صورت گرفته در یک ســال اخیر
خاطرنشــان کرد :متحول ســازی و توانمند نمودن نظام مالیاتی
مهمترین کار جهادی است که انتظار میرود سازمان امور مالیاتی
کشور همچون یکسال گذشــته ،در سه سال باقیمانده دولت به
انجام برساند.
حجت االسالموالمســلمین محمد جعفر منتظری تصریح کرد:
دستاوردهای مهمی در نظام مالیاتی به دست آمده و البته در کنار
ایــن تحوالت باید به گونهای عمل شــود که هم مالیات واقعی
دریافت شود و هم در حق کسی اجحاف نشود که این امر نشان
میدهد ،رفتار مناســب و شایســته ماموران مالیاتی باید در کنار
برنامههــای جدید نظام مالیاتی همچون هوشمندســازی و داده
محوری ،مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود :مهمترین وظیفه ماموران مالیاتی ،دفاع از حقوق عامه
در کنار مالیاتســتانی اســت و در صورتی که مالیات به درستی
دریافت شود ،امور جامعه نیز به درستی پیش خواهد رفت.
دادستان کل کشــور در ادامه بیان داشت :امروز مردم در پرداخت
مالیات و اینکه مالیات الزمه توسعه کشور است ،هیچ تردیدی ندارند
و سازمان امور مالیاتی کشور باید تالش کند تا مودیان با تمایل قلبی
و با رضا و خواست خود ،اقدام به پرداخت مالیات کنند.
حجت االســام و المسلمین منتظری همچنین در بخشی از سخنان خود
بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و تولید تاکید کرد و گفت :باید مراقبت
شــود در جریان وصول مالیات به فعاالن رســمی اقتصاد ،ظلمی نشــود و
ســازمان امور مالیاتی کشور ،بر شناسایی اشــخاصی که درآمدهای باال و
ثروت زیاد دارند ،اما مالیات پرداخت نمیکنند ،متمرکز شود.

از ردپای حلقه کرمان در واردات خودرو تا ابهامات عجیب ؛

زهرا علی اکبری
شــرایط اعالمی برای وادرات خودرو  ،شــرایطی بسیار مبهم و
غیرفراگیر است  .این نکته را کارشناسانی میگویند که درنشست
تخصصی خبرانالین در خصوص واردات خودرو حضور داشتند.
چیزی به پاییز ســال  1401باقی نمانده است .زمانی که وزارت
صمت قول واردات خودرو را در آن تاریخ داده است  .با این حال
آنچه تحت عنوان آیین امه واردات خودرو منتشــر شده است از
نظر بســیاری از کارشناســان و حتی واردکنندگان نمی تواند به
معنای آزادسازی واردات خودرو باشد.
واردات خــودرو با قیمت زیر  ۲۰هزار یورو (فوب) مجازاســت؛
اولویت واردات با خودروهای زیر  ۱۰هزار یورو (فوب) است.
تخلیه خودرو بدون ثبت ســفارش و تخصیص ارز ممنوع است
و ارزش گمرکی براســاس ماده  ۱۴قانون امورگمرکی (ســیف)
محاسبه خواهد شد.
از سوی دیگر پیش بینی شــد است .خودروهای وارداتی صرفا
دربــورس کاال عرضهشــود .به این ترتیب نرخ ســود بازرگانی
خودروهای وارداتی برحســب ارزش (فوب) را به گونهای تأمین
نماید که مابهالتفاوت قیمت پایــه با قیمت پایانی دربورس کاال
 ،معادل ســود عادالنه باشــد .کارگروه مذکور مجــاز به تعیین
علیالحســاب ســود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین ســود
بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
در عیــن حال وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف اســت با
هدف توســعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰هزاریورو)
ضمن پیشبینی مشوقهای سرمایهگذاری و تولید ،اقدامات مورد
نیاز برای هدایت بخشــی از واردات به ســمت تولید و افزایش
ســاخت داخل را به عمل آورد .برنامه ساخت داخل واردکنندگان

خودروهای وارداتی پاییز میآید؟

موضــوع این بند ،باید به تأییــد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برسد.
واردات خــودرو برای شــمارهگذاری در مناطــق آزاد تجاری-
صنعتی منحصر بــه خودروهای دونیرویی(هیبریــدی) یا تمام
برقی است .سرمایهگذاری و راهاندازی ایستگاههای شارژ برعهده
واردکنندگان است.
و ســقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات معادل یک میلیارد
یورو است.
آییننامهای سراسر ابهام
بابک صدرایی ،کارشناس صنعت خودرو در این نشست با عنوان
هفت خوان واردات خــودرو ،پاییز کدام خودروها میآیند؟ تاکید
کرد :آیین نامه واردات خودرو بسیار مبهم است .از یک سو دولت
میگوید به دنبال متعادل کردن بازار است و قصد دارد عرضه را
به حدی برساند که پاسخگوی تقاضا باشد ،از سوی دیگر اعالم
میکند دنبال رقابت اســت .وی با طرح این پرسش که باالخره
هدف از واردات خودرو تامین اهداف کمی اســت یا کیفی؟ ادامه
داد :یک حلقه مفقوده مهم این وســط داریم .دولت نرخ عوارض
مســتقیم و غیرمستقیم گمرکی را مشخص نکرده و آن را شناور
گذاشته است .قیمت یک خودرو  10هزار دالری که  300میلیون
تومان در میآید ،اما قیمت عرضه در در بازار چقدر اســت؟ 400
میلیون یا  500میلیون تومان یا حتی بیشــتر؟ آیا خودروهایی با
این مبلغ میتواند در بــازار خودروی ایران با محصوالت داخلی
که فناوری  40ســال پیش را دارند ،رقابت کند؟ یا قرار است با
خودروهای متوسط چینی رقابت کند؟
وی گفت :با اینکه سقف  20هزار دالر برای خودروهای وارداتی
تعیین شده اما کســی نمیداند خودروها با چه قیمت و تعرفهای

در بازار عرضه میشــود و این پیش بینی شرایط را برای فعاالن
بازار گنگ می کند.
وی تاکیــد کرد :آیین نامه موارد مبهم دیگری هم دارد .واردات
خودرو را به انتقال فناوری مشــروط کرده است .در بحث انتقال
فناوری به داخل ،قطعا فقط دو خودروســاز دولتی میتوانند ورود
کنند .حاال سئوال این است که با چه تعداد خودرو انتقال فناوری
اتفاق میافتد؟ حداکثر هفتاد هزار خودرویی که رد این قالب وارد
میشــوند ،چه برندی دارند؟ و در نهایت بازاری که معلوم نیست
تا چه زمان پذیرای خودروی خارجی است  ،ارزش سرمایهگذاری
برای انتقال فناوری را دارد؟
وقتی آییننامه اجرایی نیست
امیرحســن کاکایی ،کارشناس صنعت خودرو نیز در این نشست
با تاکید بر اینکه مفاد پیش بینی شــده در اییننامه به شــوخی
شــباهت دارد ،گفــت :مفاد همیــن آیین نامه از صــدر تا ذیل
همخوانی ندارد و مغایرتهایی با آییننامههای پیشــینی نیز در
آن به چشم میخورد.
ی در تضویح این طلب افزود :در آیین نامه تصریح شــده است
واردات به شــرط ســرمایه گذاری اتفاق بیفتد .هیچ سرمایهگذار
واقعی نمیآید برای  6ماه و یکســال ســرمایه گذاری کند .تا
بخواهیــد تکان بخورید دو ســال باید ســرمایه شــما بخوابد.
مونتاژکارها تمام ســیکیدی وارد مــی کنند .این یعنی واردات
کامل و البته گرانتر هم درمی آید
وی تاکیــد کرد :به نظر می رســد برخی کشــورها مانند چین
گفتهاند پول نفت شما را به صورت کاالیی بازپرداخت میکنیم.
من حدس میزنم این آیین نامه برای نقد کردن این پولهاســت.
از سوی دیگر آیین نامه را طوری نوشتهاند که واردکنندگانی که

حتی پنجاه ســال قدمت دارند ،در این بازی باید مدتها بدوندو
به جایی نرسند.
وی با انتقاد از مبهم بودن تعرفه واردات گفت :آقای وزیر صمت
یک ماه و نیم پیش می گوید که تعرفه  10درصد است و معاون
او چنــد روز دیگــر می گوید  20درصد و بعــد از مدتی نماینده
مجلس می گوید  10درصد تعرفه باید باشد .سئوال اینجاست که
این همه ابهام برای چیست؟
وی گفت :ما در تحریم هســتیم  .انتقال پول برای وادراتخودرو
به چه صورتی قرار اســت اتفاق بیفتد؟ می بینید که همه چیز در
ابهام است و هیچ شفافیتی وجود ندارد .به گفته وی منتفع اصلی
این آیین نامه دو خودروساز اصلی نخواهند بود .
واردات آزاد نشده است
علی خسروانی ،فعال بازار خودرو نیز در این نشست حضور یافت
و با تاکید بر اینکه ابتدای بحث باید توجه کنیم که اصال واردات
خودرو بر مبنای این آیین نامه هنوز آزاد نشــده است ،گفت :در
این فضا چیزی به نام ازادی واردات نداریم .آزادی واردات مسائل
خــود را دارد .وی گفت :از طرف دیگــر ،واردات خودرو را برای
اشخاص معمولی ممنوع کرده اند.پس نتیجه میگیریم این اصال
واردات نیســت و برای افراد خاصی  ،این آیین نامه تصوی شده
است .تدوین کنندگان آیین نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت
خودرو بــی اطالع بودند .مثال گفته اند واردات خودرو در مناطق
آزاد فقط برندهای هایبرید و برقی اســت .اصال خودرو هیبریدی
کمتر از  20هزار دالر در جهان نداریم.وی گفت :می گوییم چرا
خودروی گران تر نیاید ،می گویند باعث فخر فروشــی می شود،
مگر ممکن اســت جواهرفروشی ها را ببندید تا کسی نخرد؟ این
استدالل ها درست نیست و باعث فرار سرمایه ها می شود.

ادامه یادداشت

سرانجام جریان موج نو در سینما ایران
در دهه  50خورشــیدی و در سالهای نزدیک به
انقالب  57به دلیل سانســور شــدید و عدم توجه
فیلمســازان به سلیقه اقشار مختلف جامعه؛ جریان
موج نو در سینمای ایران از حرکت ایستاد .پس از
انقالب و با ســاخت فیلم های دیگری این جریان
جان تازهای گرفت و بار دیگر ســبب دیدهشدن
سینمای ایران در محافل سینمایی جهان شد.
تحوالت سینمای ایران پس از انقالب 57
با آنچه در روزهای پیروزی انقالب گذشت بهنظر
میرسید پرونده سینما بسته خواهد شد اما سخنرانی
رهبری انقالب در بهشــتزهرا حکم به بقای سینما
داد تا دورانی تازه شروع شود» ما با سینما مخالف
نیستیم با فحشا مخالفیم» سینما در ایران با همین
جمله معروف نقشــه راهــش را یافت و از نابودی
نجات پیدا کرد.
پس از انقالب اسالمی در سال  1357فیلمسازی
برای مدت  5سال کند شد .مهمترین عامل توقف
فیلمســازی از ســال  1357تا  1362عدم وجود
قوانین فیلمســازی هماهنگ با ضوابط جمهوری
اســامی بوده است .در این سالها فیلم هایی چون
فریاد مجاهد(اولین فیلم ساخته شده پس از انقالب

مروری بر جادوی پایدار

با همان بازیگران و عومل فیلمفارسی) ساخته شد
اما سرانجام در سال  1362و پس از تدوین قوانین
جدید ،فیلمسازی در ایران دچار تحوالت فرهنگی
شد.
فیلمســازان جوانی همچــون ابراهیم حاتمیکیا،
مجید مجیدی و ابوالفضــل جلیلی با ذوق هنری،
کســب تجربه و مطالعه؛ آثار به یادماندنی را خلق
کردند.همچنین برقراری منظم ســاالنه دست کم
یک جشــنواره بینالمللی فیلم که در بهمن ماه هر
سال به نام جشنواره بینالمللی فیلم فجر در کشور
برگــزار میگردد نیز در ایجاد عالقه به ســینما در
قشــر جوان کشور از یکسو و توسعه این هنر نقش
مهمی ایفا نمودهاست .فیلم بریخی ها با بازی سه
ستاره نامدار فیلمفارســی(محمدعلی فردین ،ایرج
قادری و ناصر ملک مطیعی)آخرین فیلم در دوران
بی تصمیمی ســینمای ایران بود که با توقیف آن
عمال فصل جدیدی از تصمیم ســازی و سینمای
معیار آغازیدن گرفت.
ســینمای پس از انقالب ایران با کنار زدن موج
فیلم فارســی های دوران پیــش از خود به جریان
ســازی فرهنگی در کشــور و منطقه مبدل شــد.
سینمای ایران پس از انقالب تاریخ صعود سینما و

ســینماگران در عرصه های داخلی و خارجی بوده
و با وجود فشــارهای فراوان بیــن المللی همواره
سینمای ایران بسیار جدی گرفته شده است.
به باور برخی منتقدان در دوره جمهوری اسالمی
با انحصاری شــدن سینما در دســت دولت ایران
و حذف شــدن بخش خصوصــی  ،محدودیتهایی
ســنگین به فیلمســازان تحمیل گردیده است و
سانســور پس از انقالب  ،چالشــی جــدی برای
سینمای ایران شده است.
بســیاری بــر این بــاور بودند که با ســرنگونی
پادشــاهی و آمــدن حکومتی مذهبی ،ســینمای

ایران نیز برای همیشــه برچیده میشــود اما چنین
نشد .پس از انقالب  ،۱۳۵۷سینما تا چندین سال،
گرفتار سردرگمی گردید و تحوالت و فراز و نشیب
های بسیاری را پشت سرگذاشت  .دولتهای پس
از انقالب سیاســتهای مشخص و متفاوت را برای
این جعبه جادویی اعمال کردند.
سینما در جامعه کنونی ایران جایگاه و مقام بسیار
تاثیرگذاری یافته اســت و ایــن جایگاه به یمن و
برکت تاثیرگذاری و خود ســینما می باشد که آینه
تمام نمای هنرهای هفتگانــه و توانایی آن در به
تصویر کشاندن و ملموس تر نمودن ادبیات ،تاریخ
و فرهنگ یک کشــور در قالب تصویر ،حرکت و
صدا می باشــد .جادوی ســینما در جوامع کنونی
آنچنــان جایگاهی و تاثیرگذاری یافته اســت که
کشــورها اقدامات گوناگونی همچــون حمایت از
فیلم ســازان ،برگزاری جشــنواره ها و سیاستهای
هدفمند و هوشمند در جهت پیشبر منافع ملی خود
را در سینما اعمال می کنند.
به طور کلــی ،رابطه میان ســینماگران ایران با
جمهوری اسالمی ،از انقالب  ،۱۳۵۷بسیار پیچیده
بودهاست .این رابطه در دوران گوناگون این دوره،
حالتهایی گوناگون نیز داشت؛ گاه حالت اعتراضی

گرفت ،گاه با گونهای انفعال همراه شــد و گاه نیز
با مذاکره پیش رفت و با وجود داشــتن چالشهایی
با سیاست و نظر مسئولهای سینمایی ،در پایان به
پذیرش اصول و ادامه یافتن فعالیت در چهارچوب
مورد نظر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی منجر
شدهاست.
در این دوره با انحصاری شــدن ســینما در دست
دولت ایران و حذفشدن بخش خصوصی این کشور،
محدودیتهایی ســنگین به فیلمســازان اهل ایران
تحمیل گردید .سانسور پس از انقالب  ،۱۳۵۷چالشی
جدی برای ســینمای ایران شمرده شد .امنیتیشدن
فضای سینما ،بخشبندی سینماگران به «خودی» و
«غیرخودی» و مبارزه با نهادها و اتحادیههای صنفی
نیمهمســتقل و  ...از دیگر چالشها این صنعت و هنر
دنیای امروز می باشد.
در هر صورت ایرانیان روز  ۲۱شــهریور روز ملی
ســینما را گرامی می دارند و از تمام کوشــندگان
سینما که با شــناخت دقیق ایران و دنیای بیرون
ســعی در بهتر کردن هرچه بیشتر آثار خود دارند و
هر روز برای ایران افتخار آفرینی و خاطره ســازی
مــی کنند و رویاهای ما را بر پــرده نقره ای جان
بخشیدند  ،فرخنده و خجسته باد می گوید.

معاون وزیر نفت ،آخرین تصمیم دولت درباره قیمت بنزین
را اعالم کرد .جلیل ساالری با بیان اینکه بحثی برای افزایش
قیمت بنزین مطرح نیســت ،تاکید کرد :توزیع بنزین سهمیه
ای با نرخ  ۱۵۰۰تومــان و آزاد با نرخ ۳هزار تومان به قوت
خود باقی اســت.وی خاطرنشــان کرد :قرار نیست سهمیه
کاهش یابد بر اســاس آنچه در تبصره  ۱۴قانون پیش بینی
شده کارت ســوخت دارندگان خودرو شارژ می شود .معاون
وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مطرح نیســت،
تاکید کرد؛ ســهمیه کمــاکان مانند گذشــته در کارتهای
سوخت شارژ می شود.
پاسخ صریح معاون وزیر نفت به احتمال سه
نرخی شدن بنزین
معــاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مطرح
نیست ،تاکید کرد؛ سهمیه کماکان مانند گذشته در کارتهای
سوخت شارژ می شود.
جلیل ساالری در حاشیه مراسم رونمایی از اجرای پنج طرح
ملی زیرســاختهای ایجاد شده در جمع خبرنگاران در پاسخ
به ســوالی درباره کاهش سهمیه سوخت و احتمال سه نرخی
شــدن بنزین اظهار داشــت :در ابتدا که در سال  ۸۶سامانه
هوشمند سوخت اجرا شــد نظام سهمیه بندی اجرایی شد و
اعتباراتی برای اســتفاده از کارت ســوخت شخصی در نظر
گرفته شــد که در سنوات مختلف رقم سوخت تخصیصی در
کارتها بین  ۵۰۰لیتر ۳۰۰ ،لیتر و ،..متفاوت بود.وی ادامه داد:
بــه موازات آن کارت جایگاهدار هــم روی همه نازلها تعبیه
شد  .مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی
گفت :اکنون سهمیه سوخت  ۱۵۰۰تومانی به قوت خود باقی
اســت و قابلیت ذخیره ساری دارد نرخ دوم هم دارنده خودرو
می تواند ار موجودی کارت شــخصی و یا کارت جایگاهدار
اســتفاده کند که با توجه به اینکه تفاوت قیمتی وجود ندارد
عمدتا از کارت جایگاهدار استفاده می کنند.
وی تامید کرد :موضوع کاهش ســهمیه سوخت نرخ دوم به
لحاظ اختالف قیمت بنزین با کشورهای همجوار و مهاجرت
کارتها اعمال شده و موضوع خاصی نیست.
ســاالری با بیان اینکه بحثی بــرای افزایش قیمت بنزین
مطرح نیســت ،تاکید کرد :توزیع بنزین ســهمیه ای با نرخ
 ۱۵۰۰تومان و آزاد با نرخ ۳هــزار تومان به قوت خود باقی
است.وی خاطرنشان کرد :قرار نیســت سهمیه کاهش باید
بر اســاس آنچه در تبصره  ۱۴قانون پیش بینی سده کارت
سوخت دارندگان خودرو شارژ می شود.
معــاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مطرح
نیست ،تاکید کرد؛ سهمیه کماکان مانند گذشته در کارتهای
سوخت شارژ می شود.

همتی :برنامه عملیاتی دولت برای
سفره مردم چیست؟

همتی در یادداشــتی در صفحه شــخصی خود در یکی از
شــبکههای اجتماعی این ســئوال را مطرح کرده است که
برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟
رییس کل اسبق بانک مرکزی در پست خود در اینستاگرام
نوشته است :در خبرها بود که خبرگان رهبری در ضیافتی که
رییسجمهور هم حضور داشت ،مطرح کردهاند که هنوز نتایج
برنامههای اقتصادی خودش را در ســفره مردم نشان نداده و
مردم مشکل دارند.
در ادامه آمده اســت :جزییات بیشــتری از مذاکرات جلسه
منتشر نشده اســت  .آیا این سئوال هم مطرح شد که اصال
برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست ؟

 ٢درصد حسابهای بانکی شاید
تجاری محسوب شود

سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط
به تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد.
مصطفــی قمریوفا بــا تاکید بر اینکه رفتار حســابهای
تجاری مختلف اســت و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و
بررسی آنها وجود دارد گفت :حساب های بانکی یک فرد اگر
دو شــرط را بطور همزمان داشته باشد ،ممکن است حساب
تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از  ۱۰۰فقره باشد
و در عیــن حــال ،مجموع مبلغ واریزی هم بیشــتر از ۳۵۰
میلیون ریال باشــد ،بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو
شرط ،مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست ،به عنوان
مثــال اگر مجموع مبلغ واریز به حســاب در ماه ۱۰ ،میلیارد
ریال باشــد ،ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰
مورد باشد ،حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری
نخواهد بود .سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد :مبنا ،صرفا
تعداد «واریز به» حســاب است ،نه تراکنش؛ لذا این برداشت
که با مصوبه مذکور ،حســاب اغلب افراد به واسطه خریدها و
تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری
تلقی خواهد شد ،کامال نادرست است
قمریوفا در ادامه افزود :براســاس بررســی های صورت
گرفته ،درصد بســیار ناچیزی (کمتر از  ۲درصد) حساب های
غیرتجاری ،با اجرای مصوبه فوق ،ممکن اســت مشــمول
بررسی ،به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت :همه حساب هایی
که واجد دو شــرط مذکور هســتند ،لزوما تجاری نخواهند
شــد ،بلکه پس از بررســی و اخذ اطالعات تکمیلی ،نسبت
به تجــاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشــود،
لذا ممکن است حســابی واجد هر دو شرط باشد ،اما حساب
تجاری شناخته نشود.
قمریوفا ،ســخنگوی بانک مرکزی گفت :حساب هایی که
تجاری یا به تعبیر دیگر «حســاب فروش» شناخته میشوند،
به سبب ماهیت حساب ،از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه
و ماهانه برداشت از حســاب ،بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته،
تخفیف در کارمزدهای بانکی و ...برخوردار خواهند شــد ،لذا
تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که
فعالیت تجاری و گردش مالی متناســب با کسب و کار دارند،
تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.

