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همسایه آب را بردهمسایه آب را برد

واقعیت افزایش مالیات اصناف از طریق تراکنش های بانکی

قدرت نمایی ترکیه با آب
شــیرفلکه آب منطقه در دست ترکیه افتاده است. این خالصه 
دو پــروژه گاپ و داپ اســت که ترکیه مدت هاســت کلید زده و با 
جدیــت پیش می برد. دو رودخانه مهم دجلــه و فرات که زندگی 
مردم عراق و ســوریه به آن وابســته اســت، از ترکیه سرچشــمه 
می گیــرد و حاال ترکیه با پروژه عظیم گاپ کنترل کامل سرچشــمه 
این دو رودخانه را در دســت گرفته و در شــمال غرب ایران، جایی 
نزدیک گوش راســت گربه نقشــه، رودخانه خروشان ارس جاری 
است که از منطقه آرپاچای آناتولی ترکیه جاری می شود. ترکیه در 
این منطقه هم پروژه داپ را پیش می برد و شیرفلکه رودخانه ارس 
را به دست گرفته است. در طرح گاپ یا طرح جنوب شرق آناتولی 
۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق پیش بینی شده و در این بین سد ایلیسو که 
یک پروژه عظیم برقابی روی رود دجله اســت، با هدف تولید ۱۲۰۰ 
مگاوات برق برای جنوب شــرقی ترکیه طراحی شده است. ترکیه 
ساخت این سد را از ســال ۲۰۰۶ آغاز کرد و در دسامبر ۲۰۲۰ تولید 
انرژی در آن به ظرفیت کامل رســید. ســد ایلیسو دومین سد بزرگ 
ترکیه بعد از ســد آتاتورک است که در ســال ۱۹۹۰ روی رودخانه 
فرات ساخته شــده است. ساخت این دو ســد منابع آب در عراق 
و سوریه را به شــدت تحت تأثیر قرار داده است. خبرگزاری دولتی 
عراق، سال گذشته از اعتراض دوباره مقامات عراقی به پروژه گاپ 
خبر داد و از قول وزارت منابع آب این کشور اعالم کرد که سطح آب 
ورودی رودخانه های دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می  گیرند 
تا ۵۰ درصد کاهش یافته اســت. عراقی ها می گویند کاهش سطح 
آب فــرات و آلودگــی آن به ویژه در طول تابســتان ۲۰۱۸، به مرگ 
هزاران ماهی  منجر شــد و در ســال های بعد از آن هم کمبود آب 

یکی از دالیل اصلی ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات مردمی در 
این کشــور بوده است. ســوریه هم مانند عراق به کنترل آب دجله 
و فرات از باالدســت و در ترکیه معترض اســت و وزارت منابع آب 
این کشــور هم اعالم کــرده بحران آب امنیت در اســتان های رقه، 
دیرالزور و حســکه را تهدید کرده است. گروه نیروهای دموکراتیک 
ســوریه که کنترل بخش هایی از این اســتان ها را در دســت دارد، 
معتقد اســت آنکارا قصد دارد با این کار به اداره خودمختار شمال 
و شــرق سوریه ضربه بزند. رسانه های ســوریه بارها نوشته اند که 
ترکیه به زودی باعث جنگ آب در منطقه می شود. هدایت فهمی، 
مدیرکل ســابق منابع آب وزارت نیرو، به «شرق» می گوید که پروژه 
گاپ بیشــترین تأثیر را بر عراق داشــته و در حال حاضر عراق منشأ 
۶۵ درصد ریزگردهای منطقه اســت. او ســهم سوریه از ریزگردها 
را ۱۶ درصد می داند و ســهم عربســتان از ریزگردهای منطقه را ۹ 
درصد، ایران هشت درصد و اردن را دو درصد اعالم می کند. فهمی 
می گوید ســدهای دجله و فرات بیشتر از آنکه بر ایران تأثیر داشته 
باشــند، عراق و سوریه و به ویژه عراق را متأثر کرده اند و باعث رشد 
مساحت بیابان ها در این کشور شــده اند. او تأکید می کند که عراق 
بیشــتر از منابع ســطحی آب مانند رودخانه ها استفاده می کند اما 
حکومت های این کشور در بحران آب عراق کم مقصر نیستند و در 
زمان جنگ ایران و عراق، عراقی ها بســیاری از تاالب های این کشور 
را به صورت عمدی خشک کردند تا مانع سنگرگرفتن مخالفان در 
آن مناطق شــوند. هرچند عراق عالوه بر ترکیه، ایران را هم متهم 
به کنترل آب کرخــه و ممانعت از ورود آن به هورالعظیم می کند 
اما به گفته فهمی ســهم مشکالت آبی عراق از سمت ترکیه بسیار 
بزرگ است و با اختالفات آبی ایران و عراق قابل مقایسه نیست. با 

این حال هم عراق و هم ســوریه گرفتار مشکالت سیاسی متعدد و 
ناامنی هســتند و گفت وگوهایشــان با ترکیه پیرامون بحران آب به 

نتیجه نرسیده است.
خداحافظی ایران با رود  ارس

در ایران اما آنچه بیشــتر اهمیت دارد، پروژه داپ ترکیه است؛ 
پروژه ای که گفته می شود به معنی خداحافظی ایران با رود ارس 
است. ترکیه در چارچوب پروژه داپ شش نیروگاه برقابی در ارس 
احداث کرده و در حال برنامه ریزی برای احداث هشت نیروگاه دیگر 
اســت. تنها احداث ســد کاراکورت، جریان ارس را در سمت ایران 
بیشــتر از یک میلیاردو ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش داده و البته 
این کشور تأکید کرده که پروژه های بیشتری در راه است! پروژه هایی 
مانند ســد ســویلمز که با ارتفاع ۱۱۳ متر و گنجایش یک میلیاردو 
۴۰۰ میلیون مترمکعب آب، چهارمین ســد بــزرگ ترکیه را ایجاد 
می کند. ســاخت این سد از اوایل ســال ۲۰۲۲ آغاز شده است. این 
ســد باالدست دره آرارات ارمنستان را تحت تأثیر قرار می دهد. آن 
هم در حالی که ۳۶ درصد محصوالت کشــاورزی ارمنستان از دره 
آرارات تأمین می شــود. مســئله اصلی اینجاست که پروژه گاپ با 
هدف تولید برق و انرژی برنامه ریزی شد و پروژه داپ با هدف تولید 
محصوالت کشــاورزی راه افتاده و این مسئله گرفتاری های بزرگی 
برای تأمین آب منطقه شــمال غرب و غرب ایران درست می کند. 
کنترل سرچشــمه آب ارس به دســت ترکیه در شــرایطی اتفاق 
می افتــد که ایران پــروژه بزرگ آب و خاک را ســال ۹۸ در منطقه 
خداآفرین بــه ارزش یک میلیارد دالر از محــل اعتبارات صندوق 
توســعه ملی اجرا کرد تا کشاورزی را در مناطق شمال غرب ایران 
توســعه بدهد و حاال با این اتفاق و محدودیت آب ارس، به نوعی 
این ســرمایه گذاری به باد رفته است. هرچند پروژه های آبی ترکیه 
ظاهرا اقتصادی هستند، اما بسیاری از کارشناسان سیاسی منطقه 
می گویند ماجرای گاپ و داپ از قالب پروژه اقتصادی فراتر رفته و 
حاال یک طرح امنیتی و محلی برای قدرت نمایی ترکیه در منطقه 
اســت و شاید به این دلیل باشد که این روزها پروژه های آبی ترکیه 
برای ایران مهم تر از گذشته شده و ماجرا به کمیسیون امنیت ملی 

رسیده است.

طالبان هیرمند  را  روی ایران بست
در شــرق ایران هم وضعیــت آب های مرزی تعریفــی ندارد و 
با وجود آنکه ایران و افغانســتان در ســال ۱۳۵۱ قراردادی را امضا 
کرده اند که به موجب آن، در هــر ثانیه ۲۶  مترمکعب آب رودخانه 
هیرمند به دریاچه هامون ایران اختصاص پیدا کند، افغانستان بارها 
از پرداخت کامل حقابه ایران سرکشی کرد و حاال طالبان جریان آب 
هیرمند را تقریبا به طور کامل روی ایران بسته است. هدایت فهمی، 
مدیرکل سابق منابع آب وزارت نیرو، به «شرق» می گوید: طالبان باید 
ســاالنه ۷۲۰ میلیون مترمکعب آب هیرمنــد را به ایران اختصاص 
دهد، اما این کشور با بستن سد کجکی روی هیرمند مانع شده و تنها 
آبی که از هیرمند به ســمت ایران ســرازیر می شود میزان آبی است 
که طالبان کنترل مهار آن را از دســت داده و مثال رودخانه ســیالبی 
شده اســت. چندی پیش هم خبر رســید که طالبان حقابه ایران را 
به شــوره زار گودزره منحرف کرده و اجازه نداده به ایران وارد شــود؛ 
اتفاقی که چندی پیش حســن کاظمی قمی، نماینده ابراهیم رئیسی 
در امور افغانستان، در گفت وگو با ایرنا تأیید کرد اما را آن را «اشتباه» 

هیئت حاکم افغانستان خواند.
طرح موضوع آب های مرزی فرافکنی است!

با تمام این اوصاف اما عیســی کالنتری، رئیس ســابق ســازمان 
محیط زیســت و وزیر اسبق کشــاورزی به «شرق» می گوید موضوع 
آب های مرزی فرافکنی است. او توضیح می دهد که حجم آب های 
مرزی در نهایت بین هفت تا هشــت میلیارد مترمکعب اســت، اما 
ایران با اضافه برداشــت بی رویه و چند برابر اســتاندارد ۱۲۰ میلیارد 
مترمکعب آب های زیرزمینی خود را نابود کرده است و حاال ماجرای 
بحران آب خود را به هفت تا هشت میلیارد مترمکعب آب های مرزی 
تقلیل می دهد. او معتقد اســت سدســازی های بی رویه، پروژه های 
غیرکارشناســی انتقال آب، رعایت نکردن الگوی کشت و همین طور 
کشاورزی با بهره وری بسیار پایین منابع زیرزمینی و سطحی آب ایران 
را غارت کرده اســت و سیاست گذاران به جای پذیرش قصور خود و 
اصالح آن، موضــوع آب های مرزی را بزرگ نمایی می کنند. کالنتری 
تأکید می کند که راه نجات از جنگ آب با کشــورهای منطقه، احیای 

منابع آب زیرزمینی است.

شــرق: شیرفلکه آب منطقه به دست ترکیه افتاده و حاال این کشــور با پروژه های عظیم گاپ و داپ سرچشمه 
رودهای بزرگ دجله، فرات و ارس را به کنترل کامل خود درآورده اســت و ایران، عراق و سوریه مدعی هستند 
ایــن پروژه ها آنها را گرفتار مشــکالت اقلیمی، اقتصــادی و حتی اجتماعی می کند. اتفاقی کــه البته برخی از 
کارشناســان از آن به عنوان ابزار قدرت نمایی ترکیه در منطقه یاد می کنند و برخی دیگر مانند عیســی کالنتری، 

رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران، آن را فرافکنی و بزرگ نمایی می دانند.

چهارشنبه
۲۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۵

گلــزار آقایی، کارشــناس مســائل اقتصادی-پولی: داســتان 
بلبشــوی مالیاتی اخیر از کجا آغاز شد؟ در سال ۱۳۹۷ تصمیم 
ســازمان امور مالیاتی بر آن شــد که دسترســی بــه اطالعات 
درآمدی اشــخاص حقوقی را از طریق پایانه های فروشگاهی 
(دســتگاه POS) برقــرار کند کــه هدف از ایــن موضوع رصد 
حســاب های اجاره ای و دســتگاه های کارتخوان، رصد وجوه و 
مبارزه با پول شــویی و اعمال مقررات ســخت گیرانه در مقابله 
با اقدامــات مجرمانه تبادل مالی بود. اما از آنجا که بســیاری 
از اصنــاف بــه انحای مختلــف از زیر بار دریافــت هر ورودی 
درآمدی و کشیدن کارت بانکی در پایانه های فروش خودداری 
می کردند، تا متوجه رصد اطالعات از طریق ابزارهای پرداخت 
جهت تشــخیص مالیات شدند، به نشــانه مقابله با این اقدام 
ســازمان های نظارتی، اشخاص حقوقی از روش های جایگزین 
همچون دریافت نقدی، انتقال مبلغ دریافتی به حسابی غیر از 
حساب شرکت، مطب، فروشــگاه و.. استفاده کردند و در عمل 
ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی را وادار به عقب نشینی از 
موضع خود کردند. البته دلیل اصلی آن عدم همبســتگی بین 
نیاز اشخاص حقوقی به ابزارهای پرداخت ازجمله پایانه های 
فروشــگاهی بود. خود به  خود این موضوع به تأخیر افتاد که با 
فراگیرشــدن ویروس کرونا و اجبار به استفاده فراوان اشخاص 
حقوقی از این ابــزار پرداخت و پرداخت های الکترونیک، بانک 
مرکزی و سازمان امور مالیاتی مجددا فرصت را غنیمت دانسته 
و با توجه به اطالعات کارت ها و تشخیص صاحبان حساب ها، 
هم اکنون به صورت جدی رصــد تراکنش های بانکی را انجام 
داده و آن را مبنایــی برای شناســایی و جریــان وجوه درآمدی 
اشــخاص حقوقی قرار داده اند. با این وجود، نظر به اعتراضات 
اخیر اصناف، واضح اســت به دلیل عدم یکپارچگی و شفافیت 
اطالعات، تاکنــون مالیاتی کمتر از آنچــه را باید می پرداختند، 
پرداخت کرده و هم اکنون که بر اســاس قانون باید بر اســاس 
درآمد مالیات پرداخت کنند، شروع به اعتراض کرده اند که این 
موضوع مربوط به قاعده فرار مالیاتی نه افزایش مالیات است.

اســتفاده از تراکنش هــای بانکی هرچند نماد تشــخیص 
مالیــات به کمک پایگاه های اطالعاتی اســت، امــا باید آن را 
نمــودی از تقابــل رازداری بانکی و شــفافیت مالیاتی نیز به 
شــمار آورد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون کشــورهای گروه G20 پایان 
عصــر رازداری بانکی را اعالم کردنــد و در کنار کاهش هرچه 
بیشتر محدودیت های داخلی برای دسترسی نهادهای مالیاتی 
بــه اطالعــات بانکی، کشــورهای زیادی در تالش هســتند تا 
بســترهای حقوقی الزم جهت انواع تبادل اطالعات بانکی با 
هدف بهره برداری مالیاتی را فراهم کنند. اساسا نقش بررسی 
تراکنش های بانکی در مبارزه با پول شویی، راستی آزمایی اسناد 
و مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیشگیری از جرائم مالیاتی 
غیرقابل کتمان است و همچنین اثر این موضوع در حسابرسی 

مبتنی بر ریسک نیز درخور توجه است (عبداللهی، ۱۳۹۹).
بــه خاطر بیاوریم در آبان  ســال ۱۳۹۸ قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان به تصویب رسید و بر اساس 
بنــد قانونی آن، دولت و ســازمان امور مالیاتی ملزم شــدند 
ظرف مــدت ۱۵ ماه این قانون را اجرا کنند و از دی ماه ســال 
۱۳۹۹ این قانون اجرائی شــود؛ به بیانی مالیات ســال ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ باید بر اســاس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان اجرا شــود. لذا چندی پیش یکــی از پیامک هایی که 
برای همه افرادی که دســتگاه کارتخوان داشتند، ارسال شد 
با این مضمون بود: «دارنده محترم کارتخوان، ثبت نام شــما 
انجام شد. طی مدت ۱۵ روز برای تکمیل اطالعات به سامانه 
ســازمان امور مالیاتی مراجعه و اطالعات خود را کامل کنید، 
در غیر این صورت دســتگاه کارتخوان شما قطع خواهد شد». 
در راســتای همین اقــدام، مدیریت  کل مقــررات، مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پول شــویی بانــک مرکزی، به منظور مقابله 
با فرار مالیاتی، مصوبات شــورای عالی مبارزه با پول شــویی 
را ابــالغ کرد که به موجــب آن، شفاف ســازی تراکنش های 
بانکی را الزامی دانســته و عدم پرداخت مالیات -برگرفته از 
درآمدهای شناسایی شــده- را مشمول جرائم سنگین مالیاتی 

دانست. در اقدام بعدی که به نوعی فرادستگاهی و هماهنگ 
مابیــن بانک مرکزی، ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت امور 
اقتصادی صورت گرفت، به تعیین ســطح فعالیت اشــخاص 
محجور و اخیرا دســتورالعمل الزامات اجرائی تعیین سطح 
فعالیت اشــخاص حقیقی فاقد شــغل و اشــخاص حقوقی 
غیرفعال در خرداد به شــبکه بانکی کشور ابالغ شد. بر همین 
منــوال، رصد و جریان وجوه در حال پایش و صحت ســنجی 
اســت و انتظار می رود فرار مالیاتی و پول شــویی های کالنی 
که صورت می گرفته، کشــف شود و مورد پیگیری قانونی قرار 
گیرد. بدیهی اســت این امر مستلزم برقراری وضعیتی امنیتی 
در فضــای الکترونیکی و اطالعاتی در ســازمان های متبوع و 
ذی ربط باشــد. جهت تبییــن موضوع الزم به ذکر اســت که 
مالیات به گــردش وجه بانکی تعلق می گیــرد که از ورودی 
دســتگاه کارتخوان یا پایانه های فروشــگاهی در حساب های 
بانکی ایجاد می شود که نشان دهنده معامالت درآمدی است 
کــه اگر با توجه به توضیحات قابل اتکای مؤدی اثبات شــود 
مبالــغ ورودی به حســاب های بانکی جنبــه درآمدی ندارد، 
مالیاتی نیز از این بابت اخذ نمی شود. لذا نیازی به گریز عموم 
از اقدامات مثبت جهت شــفافیت اطالعاتی نیست. از سوی 
دیگر، مســئوالن از جمله مسئول ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز بیــان می کنــد از ۱۲ میلیــارد دالر کاالی قاچاق در بازار 
کشــور، بخش اعظمی از این کاالها در فروشــگاه های رسمی 
کشور به فروش می رســد و از این بابت مالیاتی متناسب اخذ 
نمی  شــود. همچنین مدیرکل حسابرســی و وصــول مالیات 
ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بــرای حمایت از اصناف 
۷۰ درصد مبالغ واردشــده به حساب های مؤدیان در عملکرد 
سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده  است، 
گفت: بر اساس سود واقعی مالیات اخذ می شود. همچنین بر 
اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات واحدهای 
صنفی که زیر مقدار معینی تراکنش مالی ساالنه داشته باشند 
به صورت مقطوع محاسبه خواهد شد و برای مقادیر باالتر نیز 

مالیات مؤدی حســب خوداظهاری تعیین می شود. بر اساس 
گفته ها تا ســال قبل تراکنش ساالنه یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون 
تومان مالک پرداخت مالیات مقطوع بود، برای سال ۱۴۰۱ این 

مبلغ به چهارمیلیاردو ۸۸ میلیون تومان در سال رسید.
الزم به ذکر است نرخ مالیات بر اساس صنف و نوع فعالیت 
متفاوت است که ممیزین بر اساس رسته فعالیت و مستندات 
هزینه  دریافت شــده از مؤدیان نرخ مالیات تراکنش های بانکی 
را معیــن می کنند. علی ایحــال نظر به بحث هــای داغ اخیر 
پیرامــون خبر افزایــش مالیات، به گفته یکــی از مطلعان در 
این حوزه، اینها همه شــانتاژ خبری اصنــاف بوده و کل ماجرا 
وضع مالیات یک میلیون از درآمد یک میلیارد تومانی اصناف 
اســت که به نظر می رســد آنها به پرداخــت مالیات و چرایی 
مالیات ســتانی معترض اند که این موضوع جــای تأمل دارد! 
در خاتمه نظرداشــت به موارد پیش گفته، الزم به تأکید است 
موضوع مالیات ستانی از سال ۱۳۸۱ در دستور کار دولت  بوده و 
هر بار با توجه به ذی نفعان و گروه های فشار فعال در مقاطع 
مختلف زمانی از اعمال صحیح و درست قانون گذاری مالیاتی 
ســر باز زده اند که فارغ از مسائل سیاسی حول موضوع و عدم 
یکپارچگی دولت وســایر قوا، موضوع مالیات ستانی به تعویق 
افتاده است. اما در سال های اخیر با توجه به یکپارچگی دولت 
و ســایر قوا، بیش  از پیش انتظار می رود کار درست بر اساس 
مقررات و قوانین مصوب صورت گرفته و شفاف ســازی جریان 
وجوه و مالیات ستانی از جمله اهم آنهاست. مطلوب نظر این 
اســت که شاهد همکاری یکپارچه بین ارگان ها و سازمان های 
ذی ربط جهت تبادل اطالعاتی که مهم ترین رکن تصمیم گیری 
است، باشــیم. بنابراین نفس اقدامات صورت گرفته صحیح و 

مطلوب است که امروز و فردا می بایست اجرائی شود.
منبع:

عبداللهــی. ح (۱۳۹۹) «تشــخیص مالیــات بــر اســاس 
تراکنش هــای بانکــی در نظــام حقوقی ایران»، پژوهشــنامه 

مالیات، شماره ۴۸ (مسلسل ۹۶)، زمستان.

یـادداشـت

توریسم سیاه، توریسم سفید؟
کمال الدین دعایی: «توریســم ســیاه» یعنی تبدیل مناطق ویرانه 
و فاجعــه زده جهــان بــه مقاصد گردشــگری و مناســب برای 
چشــم چرانی و عکس انــدازی. پس از پخش ســریال چرنوبیل، 
هجــوم توریســت ها بــه این شــهر متروکــه و انتشــار تصاویر 
خویش انداز پر ناز و عشوه در کنار برهوت هسته ای، جنجال برانگیز 
شــد. اما دعوایی که تازگی ها در کشور خودمان باال گرفته، بیشتر 
ناظــر بر دوگانه بازی در لوای چیزی اســت که می توان نامش را 
«توریسم سفید» گذاشــت؛ یعنی اینکه کسی بر پس زمینه فرش 
کاشــان و گنبد شیخ  لطف اهللا بخرامد و به این واسطه ممنوعیت 
جعــد و زنخدان و قفــا را به هیچ بگیرد و در حال کمر بســتن و 
قبا گشودن و زلف افشاندن عکس بگیرد و بر صفحه بیندازد. البته 
در این مورد یک رفتار دوگانه دیگر نیز جلوه گر است و آن، جدا از 
رهایی و القیدی، اســت. چیزی که بیشتر شایان دقت است، رفتار 
توریستی همگانی اســت در جایی که پای پروژه و پیمانکاری در 
میان نیست؛ به ویژه در این دوران که سیاحت و زیارت ماالمال از 
عنصر نمایش شــده و نیازمند پخش زنده یا نیمه زنده در مجاری 
مجازی است، هر توریسمی الجرم به «فم تریپ» می گراید؛ سفید 
یا ســیاه، خوب یا بد. من و شــما که به ماسوله، لیقوان، چابهار و 
قشم سفر می کنیم، به چه اندازه رنج فراگیر روستاییان، کشاورزان 
و حاشیه نشینان را گزارش می کنیم؟ توریست مگر می تواند اسیر 
بته جقه و رنگین کمان نصیرالملک نشود؟ نمایش های توریستی 
کجا به دست های پینه بسته سیستان و کپرهای توفان زده کرمان 
کار دارد؟ از وطــن خودمــان که پــا بیرون می گذاریــم، وضع از 
این هم وخیم تر اســت. مســافران وقتی با شب گردی های وان و 
صبحانه های مدیترانه ای  کرشمه می کنند، فالکت هزاران زندانی 
سیاســی اســیر در بند آن دیکتاتور ســودایی را عــادی و مخفی 
می کننــد؟ یــا نمی کنند؟ هنــگام لذت طلبی و لذت گســتری در 
چشم اندازهای مدهوش کننده دوبی و ابوظبی، یا همین چند روز 
آینده در شهرهای سرســام آور قطر، حواس کسی به صد ها هزار 
مهاجر مفلس و تباه آســیایی خواهد بود که سال هاست برده وار 
برای برپایی برج ها و استادیوم ها جان کنده اند و بسیاری  هم مثل 
علف خشک زیر چرخ توسعه افســانه ای آن دیار تلف شده اند؟ 
بروشــورهای تبلیغاتــی به گردشــگران ســواحل دل انگیز بالی 
هشدار می دهد زیر پارکینگ هتل های شرق جاوه، استخوان های 
۵۰ هــزار قربانــی کشــتارهای دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در حال 
پوسیدن اســت؟ «هرجا که پری رخی ســت دیوی با اوست»؛ در 
نهایت پری  اســت که نقش قاب ســلفی می شود، دیو ان شاءاهللا 
گربه است. البته تفرج هم خوب است و هم الزم، ولی توریستی 
که ســر خود و دوربینش را پیوســته به خوشــه چینی از مناظر 
خوشــایند ســرگرم کرده و تحفه های بصری به دیگران کرامت 
می کند، عمال «فم تریپ» می کند، دوغاب می مالد و سیاهی نهان 

می کند، فارغ از اینکه شماره حساب داده باشد یا نه.

خبر  بـرگـزیـده

خبر عجیب وزیر اقتصاد
دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ 

پشیمان شد؟
شــرق: دیروز خبر عجیبی در رســانه های ایران از قول احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد منتشــر شد که برخی آن را به پشیمانی 

دولت از حذف ارز چهار هزارو۲۰۰ تومانی تعبیر کردند.
بر اساس این خبر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعالم کرده 
که الیحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشــت نرخ ارز محاسباتی 
گمرک به نرخ چهارهزارو۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسالمی 

ارائه شده است.
تسنیم با اعالم این خبر نوشــت که وزیر اقتصاد گفته است: 
با توجه به تأثیر ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام شــده 
تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این الیحه موافقت کند.
خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، همچنین در پاســخ به 
ســؤالی در خصوص آخرین وضعیت الیحه دوفوریتی بازگشت 
نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به چهارهزارو۲۰۰ تومان 
گفت: الیحه قبلی که شــامل موارد دیگری نیز بود، به مجلس 
ارائه شــد اما دوفوریت آن مورد موافقــت نمایندگان مجلس 
قرار نگرفت. او افزود: پس از آنکه مجلس شــورای اســالمی 
دوفوریــت الیحه قبلی دولــت را در موضوع اصــالح نرخ ارز 
محاســباتی گمــرک و برخی موارد دیگر بودجه ســال ۱۴۰۱ رد 
کرد، به  جهــت اهمیت ویژه این موضوع بــرای دولت، مجددا 
یک الیحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت 
نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به چهارهزارو۲۰۰ تومان به 

تصویب هیئت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است 
که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر باالیی در هزینه تمام شده 
تولیــد دارد و برای آنکــه قیمت ها در ســال ۱۴۰۱ بیش از این 
افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشــت نرخ محاســباتی 

گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
او بــا بیــان اینکــه الیحــه دوفوریتــی جدیــد بــا امضای 
رئیس جمهور به مجلس ارســال شــده است، گفت: به  محض 
اینکــه اعالم وصول این الیحه از ســوی هیئت رئیســه مجلس 

انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیــر اقتصاد گفت: دربــاره کنترل و مهار نــرخ تورم، بانک 
مرکزی بایــد برنامه ریزی و مطابق آن به مــردم وعده دهد اما 
بنده به عنوان ســخنگوی ســتاد اقتصادی دولت اعالم می کنم 
که کنترل تورم اولویت دولت اســت و برنامه ریزی و تمرکز تمام 
دســتگاه های دولتی برای کنترل هر سه منشأ تورم است و مهار 

و مدیریت تورم در ماه های آینده را به مردم وعده می دهیم.


