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نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دیروز در جلسه ای پرحاشیه بند مربوط 
به عوارض خرده فروشی هر نخ سیگار در 
سال آینده را در حالی حذف کردند که 
موافقان مالیات بر سیگار، مافیای پشت 
پرده تجاری را مانــع تصویب این بند و 
مخالفان؛ دسترسی آسان تر به شیشه 
و تریاک و هروئیــن، در صورت گرانی 
ســیگار را دلیل مخالفت خود عنوان 
کردند. حذفی که به اعتقاد بســیاری 
از کارشناسان نه تنها به افزایش شمار 
ســیگاری ها کمک می کند که تامین 
بخشی از بودجه حوزه سالمت و آموزش 

و خدمات عمومی را متاثر خواهد کرد. 
هر چنــد گفته می شــد مالیات بر 
فروش محصوالت دخانــی در بودجه 
سال آینده کشــور به میزان ۹۰ درصد 
افزایــش خواهد یافــت، امــا دیروز 
با دخالت نماینده دولت و پیشــنهاد 
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم 
بند الحاقی ۷، تبصــره ۶ که به عوارض 
خرده فروشی هر نخ سیگار در سال آینده 
بازمی گشت، از الیحه بودجه حذف شد.
محتوای بند الحاقی حذف شد 

براساس بند الحاقی۷ تبصره ۶ که 
حذف شــد، قرار بود تا از ابتدای سال 
۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشــی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دو 
هزار و سیصد ریال، تولید داخل با نشان 

بین المللی هشت هزار ریال، هر نخ سیگار 
وارداتی پانزده هزار ریال و هر بسته پنجاه 
گرمی تنباکوی قلیان داخلی ســیصد 
هزار ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی 
سیصد هزار ریال به عنوان عوارض اضافه 
شود و وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف 
بود تا مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و 
واردکنندگان أخذ و به حساب درآمد 

عمومی واریز کند. 
این در حالی اســت که طبق قانون 
سال های پیش مجلس، دولت موظف 
اســت تا در راســتای کاهش مصرف 
دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان 
بیماری هــای ناشــی از آن، بازتوانی و 
درمان، عــوارض و درآمــد حاصل از 
 مصرف دخانیات را برای توسعه ورزش 
به  خصوص ورزش همگانی در مدارس، 
در اختیار وزارتخانه های ورزش، آموزش 
و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی قرار  دهد. در بودجه سال آینده 
نیز از این محل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان درآمد حاصل می شده که قرار بود 
در تعرفه خدمات پرســتاری، صندوق 
مسکن ملی، اشتغال محرومان، تکمیل 
و اتمام پروژه های ورزشی، خوابگاه های 
متاهلی، تامین آمبوالنــس و تجهیز 
سازمان اورژانس و نوســازی مدارس 
هزینه شود.معین الدین سعیدی، عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این 
موضوع به ایلنا گفت: »متاسفانه عالوه 
بر اینکه نماینده دولت در زمان بررسی 
این بند در مجلس آمارهایی با اشکاالت 
ماهوی ارائه داد و نمایندگان هم توسط 
هیات رئیســه به خوبی مطلع نشدند 

که کدام موارد قرار اســت حذف شود و 
رأی گیری صورت گرفت. در نتیجه این 
بند علیرغم اهمیتی که در محل مصرف 
منابع حاصل از آن داشتند، حذف شد«. 
او ابراز امیدواری کرد: »در تالش هستیم 
که با استفاده از ظرفیت های آیین نامه 
طــرح را مجدد به کمیســیون تلفیق 

ارجاع دهیم«.
دولت چرا مخالف است؟

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده 
قم که دیروز به پیشــنهاد او بند مذکور 
حذف شد در توضیح دلیل پیشنهادش 
این طور گفت:»دو نامه از ســوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت 
صمت در خصوص افزایــش عوارض 
سیگار به مجلس ارسال شده است. در 
نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز آمده است که با افزایش این چنینی 
عوارض سیگار مخالف هســتند. اگر 

ما افزایش عوارض ســیگار را نسبت به 
سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم آنچه که در 
مصوبه کمیســیون تلفیق رقم خورده 
است افزایش بسیار باالیی است. نباید 
کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، 
تریاک و هروئین گران تر شــود. با این 
عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار 

سخت خواهد شد«.
 سیگار از شیر ارزان  تر است!

براســاس آمار، ایــران ۱۰ میلیون 
مصرف کننــده ســیگار دارد و میزان 
مصرف دخانیات در کشــور، ســاالنه 
نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ برآورد می شود. 
این در حالی اســت کــه عمده ترین 
دلیل بروز ســرطان  ریه، بیماری های 
قلبی وعروقــی، پوکــی اســتخوان، 
بیماری هــای خودایمنی و ... ســیگار 
عنوان می شــود. در حالی که به اعتقاد 
کارشناسان مؤثرترین ابزار برای کاهش 
مصرف دخانیات، مالیات اســت، اما به 
گفته برخی مسئوالن حوزه سالمت، 
صنایع دخانی به بهانه افزایش قاچاق 
محصوالت دخانی مانع از اعمال مالیات 
بر خرده فروشی سیگار می شوند و همین 
موضوع سبب شده است که این محصول 
مضر در قیاس با دیگر اقالم در کشــور 
ارزان  تر باشد. به طوری که شاهدیم که 
گاهی قیمت یک پاکت ســیگار از یک 
پاکت شیر ارزان  تر است. به اعتقاد همین 
افراد این ارزانی کار را برای کاهش ترغیب 
مردم به خرید سیگار سخت کرده است.

هر چنــد مخالفان وضــع مالیات 
بر خرده فروشی ســیگار، اقداماتی از 
جنس وضع مالیات های ســنگین، را 

منجر به کاهش ســهم تولید داخلی و 
افزایش ســهم قاچاق از بازار دخانیات 
می دانند و معتقدند حتــی با افزایش 
مالیات مصرف سیگار هم کم نمی شود، 
اما سال هاســت که افزایش مالیات بر 
دخانیات به عنوان مهمترین راهکار و 
کلیدی ترین اســتراتژی برای کاهش 
مصرف از سوی سازمان جهانی بهداشت 

اعالم شده است. 
علیرضا سلیمی، یکی از نمایندگان 
موافق مالیات بر خرده فروشی سیگار 
در مجلس می گوید: »مصرف دخانیات 
در کشور بسیار باال رفته است. ما سالیانه 
۶۰ هزار فوتی به دنبال مصرف دخانیات 
داریم در حالی که میــزان فوتی ها در 
تصادفات جاده ای بیــن ۱۶ تا ۱۸ هزار 
نفر اســت. آیا نباید فکری در این حوزه 
کنیم. مردم مانند برگ خزان جان خود 
را از دست می دهند. مصرف سیگار بین 
جوانان و نوجوانان رواج پیدا کرده است. 
این در حالی است که حدود ۸۰ درصد 
سود ناشی از گردش مالی آن به جیب 
برخی از شرکت های خارجی می رود. 
در ترکیه مالیاتی معادل ۱۳ میلیارد دالر 
به سیگار بسته اند. این موضوع رابطه ای با 

قاچاق سیگار ندارد«.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم 
قزوین در مجلس شورای اسالمی هم 
با انتقاد از مدافعان پایین ماندن عوارض 
ســیگار، گفت: »مطالعات نشان داده 
افزایش قیمت سیگار بر کاهش مصرف 
آن به ویژه در میــان جوانان و نوجوانان 
موثر است. این در حالی است که امروز 
بچه ۸ ساله با پول تو جیبی خود سیگار 

می خرد و این باعث نگرانی است«.
 افزایش ۳۰ درصدی مصرف 
دخانیات با روند مالیاتی فعلی

در این میان امــا برخی معتقدند، 
اگر روند مالیات بر دخانیات به همین 
ترتیب ادامه پیدا کند مصرف سیگار تا 
چهار ســال آینده ۳۰ درصد افزایش 
پیدا می کنــد.در همین باره اســتاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: 
»۱۳ درصد جمعیت کشور دخانیات 
مصرف می کنند که اگر کنترل نشود 
تا ســال ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد می رسد 
که جای نگرانــی دارد.عبدالرحمان 
رســتمیان به ایرنا می گوید: »ساالنه 
۱۵ میلیــارد تومان بــه علت مصرف 
سیگار در کشور دود می شود و ۴۵ هزار 
میلیارد تومان برای بیماری های ناشی 
از مصرف ســیگار هزینه می شود که 

بسیار سنگین است«.
به گفته او دخانیات جزو پرسودترین 
کاالها در کشــور بوده به خاطر همین 

تولید آن افزایش یافته اســت و در این 
میان اخذ مالیات بیشتر برای دخانیات 

باعث می شود تقاضا کاهش یابد.
  نقش مافیا 

در افزایش تعداد سیگاری ها
در حالی که برخی ارزان بودن سیگار 
را دلیل رشد روزافزون سیگار در اقشار 
مختلف به خصوص نوجوانــان و زنان 
می دانند، حسین کریم، فوق تخصص 
بیماری های قلب و عروق معتقد است: 
»متاسفانه برخی به دالیل عمدی قیمت 
سیگار را در کشور پایین نگه داشته اند«.

 رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی 
البرز به ایسنا گفته است: »در این عمد 
سه مقصر اصلی وجود دارد: اول مافیای 
تولید و تجارت ســیگار که از سیگاری 
شــدن مردم ســود هنگفتی به جیب 
می زنند. دومین عامل گسترش عمدی 
تعداد سیگاری ها مجلس است. مجلس 
به شدت در مقابل افزایش قیمت سیگار 
مقاومت می کند و دلیل عمده آن البی 
مافیای تجارت ســیگار است. تاکنون 
چندین بار طرح افزایش مالیات قیمت 
سیگار به مجلس رفته و هر بار به دالیل به 
اصطالح آبدوغ خیاری برگشت خورده 
است«.وی توضیح داد: »طی دو سه سال 
اخیر مالیات هر چیزی که روی آن دست 
بگذارید چند برابر شــده ولی مالیات 
ســیگار چقدر افزایش داشته است؟ 
پاسخگوی این ســوال مهم چه کسی 
است؟ واقعا جای تاسف است عده ای به 
خاطر البی گری و پر کردن جیب خود با 
جان مردم اینگونه بازی می کنند«.در 
شرایطی که مجلس شــورای اسالمی 
بار دیگر مالیات برخرده فروشی سیگار 
را حــذف کرد، بــه نظر می رســد ۷۵ 
میلیون نفر ایرانی که دخانیات مصرف 
نمی کنند، نه تنها از سهم مالیاتی ۱۰ 
میلیون سیگاری محروم می شوند که 
بار هزینه های درمانی آنها را هم بر دوش 

خواهند کشید.

مجلس با افزایش عوارض سیگار مخالفت کرد؛

همسو با مافیا و خالف جهت رویه جهانی

خبر

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های ســالمت محور ســازمان غذا و 
دارو ضمن اشاره به نحوه امحاء درســت داروهای اضافه در منازل و خطرات رها شدن 
پسماندهای دارویی در طبیعت، گفت: امسال امیدواریم بتوانیم با کمک همکارانمان 
در قسمت های مختلف وزارت بهداشت و دوستداران ســالمت مردم، باکس هایی را 
تهیه کرده و در داروخانه ها قرار دهیم تا این داروها و مواد جانبی داروها که قابل مصرف 
نیستند، در آن ها ریخته شوند؛ بهترین روش آن اســت که این داروها به داروخانه ها 

تحویل شود و ما آن ها را از داروخانه ها جمع آوری کنیم.
به گزارش ایسنا، دکتر  نوشین محمد حسینی در نشست خبری که با موضوع پویش 
ملی دارو زباله نیست، برگزار شــد، گفت: در این پویش تالشمان برای این خواهد بود 
که ضمن آگاهی رسانی درباره نحوه امحاء درست داروها و تالش در جمع آوری آنچه 
که امکان امحاء آن در منازل وجود نــدارد، توضیح دهیم و از ورود این داروها به چرخه 

طبیعت جلوگیری کنیم.
وی افزود: در سال های گذشته سازمان غذا و دارو با پویش های مختلفی که برگزار 
کرده، سعی در اطالع رسانی مناسب در این زمینه داشته است و در زمینه پسماندهای 
دارویی صنایع و داروخانه ها با توجه به حضور مسئولین فنی داروساز، تقریبا خیالمان 
راحت است که پســماندهای دارویی خطرناک از این دو طریق وارد سیستم طبیعت 
نمی شود و داروخانه ها و همچنین پخش ها و صنایع دارویی، داروهایی را که به هر شکلی 
ناخواسته شده یا تاریخ شان گذشته و ... از سوی شرکت های امحاگر بزرگ جمع آوری و 

بی خطر می شوند تا کمترین آسیب را برای سالمت مردم داشته باشند.
محمد حسینی با بیان اینکه باتوجه به اینکه اکنون 2۵ میلیون خانواده ایرانی داریم، 
گفت: اگر هر خانواده فقط ۱۰۰ گرم دارو که برای طبیعت ممکن است ضرر داشته باشد، 
وارد طبیعت کند، چه عدد عظیمی می شود. این عدد را باالی 2۵ هزار تن در نظر بگیرید. 
باید توجه کرد که نحوه برخورد با داروها بسیار بسیار مهم است و امیدواریم در طول این 

پویش بتوانیم این موارد را آموزش داده و پیش بریم.

در نشست خبری »پویش ملی دارو زباله نیست«، مطرح شد 

داروهای اضافه را به داروخانه ها تحویل دهید

در بودجه سال آینده 
قرار بود از محل بند حذف 

شده در خصوص مالیات 
بر خرده فروشی سیگار ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
درآمد حاصل و در بخش 

تعرفه خدمات پرستاری، 
صندوق مسکن ملی، ... 

و نوسازی مدارس هزینه 
شود؛ اما این بند با مخالفت 

روبه رو شد

هر چند مخالفان وضع 
مالیات بر خرده فروشی 

سیگار، اقداماتی از جنس 
وضع مالیات های سنگین 
را منجر به کاهش مصرف 

سیگار نمی دانند، اما 
سال هاست که افزایش 

مالیات، کلیدی ترین 
استراتژی برای کاهش 

مصرف از سوی سازمان 
جهانی بهداشت اعالم شده 

است 
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سعیده علیپور

درج آگهی  در مطبوعات 
مشمول مالیات نمی شود

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی تصویب 
کردند که روزنامه ها و نشریات برای چاپ و انتشار 
آگهی های تبلیغاتی در سال آینده از پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده معاف شوند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، تبلیغات کاالها 
و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشــریات در سال 
۱۴۰۱ مشمول حکم جزء)۳( بند)ب( ماده)۹( قانون 

مالیات برارزش افزوده نیست.
معافیت های مالیاتی و عوارض شامل: »خدمات 
زینک، چــاپ، انتشــار روزنامه اعــم از کاغذی یا 
الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع 
آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور 
و هرگونه تبلیغــات کاالها و خدمــات داخلی در 

روزنامه ها و نشریات« خواهد بود.
    

سفر نوروزی به شرط 
واکسیناسیون کامل

ســخنگوی ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا 
اعالم کرد: هموطنان 
عزیــز می توانند برای 
ســفرهای نوروزی به 
شــرط واکسیناســیون کامل )مگر به دلیل عدم 
گذشت فاصله زمانی سه ماه با دوز قبلی( برنامه ریزی 
کنند. به گزارش ایرنا به نقل از توئیتر عباس شیراوژن؛ 
این تصمیم مشروط به عدم اوج گیری مجدد بیماری 
است و چنانچه شیوه نامه های بهداشتی رعایت نشود 
و بیماری مجدد اوج بگیرد در مورد سفرها تصمیم 

گرفته خواهد شد.
با این حال او دیروز با اعالم آخرین مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا یادآور شد: با توجه به مهار نسبی 
موج ششم بیماری کرونا در شــرایط فعلی، کلیه 
مقاطع تحصیلی آموزش عالی که به دلیل بیماری 
کرونا، کالس های شان غیرحضوری برگزار می شده 

است، حضوری خواهد شد.
    

پارک ملی گلستان به نام سازمان 
حفاظت محیط زیست سند خورد

رئیس کل دادگستری گلستان از حدنگاری و 
صدور سند ۹ هزار و ۴۷۷ هکتار از مساحت نخستین 
پارک ملــی ایران به نام ســازمان حفاظت محیط 

زیست خبر داد.
به گزارش میزان، پارک ملی گلستان نخستین 
پارک ملــی ایران اســت که در فهرســت میراث 
جهانی یونســکو به عنوان یکــی از ۵۰ ذخیره گاه 
زیســت محیطی کره زمین به ثبت رسیده است 
این پارک همچنین پانزدهمین اثر ملی اســت که 
توسط ســازمان میراث فرهنگی از سال ۱۳۸۷ در 
فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت و یک هشتم 
گونه های گیاهی، یک ســوم گونه های پرندگان و 
بیش از ۵۰ درصد از گونه های پستانداران کشور در 

این پارک زندگی می کنند.
    

 فعالیت بیش از ۴ هزار
 مدرسه سنگی در کشور

وزیــر آمــوزش و 
پرورش گفت: نیازهای 
ما برای نوسازی و مقاوم 
ســازی در مــدارس 
افزایــش یافته چرا که 
ما هنوز در کشور بیش از ۴ هزار مدرسه سنگی داریم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، یوسف نوری گفت: 
مولفه های اقتصادی در برخی از مواقع باعث شده که 
ما مشکل عدم توازن جمعیتی در بین جمعیت دانش 
آموزی خود داشته باشیم.همچنین شاهد تراکم 
باالی ۴۰ نفر در کالس های درس در حاشیه برخی 

از استان ها از جمله زاهدان، البرز و تهران هستیم.
    

 مرگ 3 برادر به دلیل اختالف
 بر سر زمین کشاورزی

معاون اجتماعــی پلیس گیــالن گفت: مرد 
میانسال بعد از کشتن دو برادرش، به سمت پلیس 

شلیک کرد و سپس خودکشی کرد.
به گزارش ســایت خبر 2۴، مجید رسول زاده 
فرساد اظهار داشت: حوالی ظهر جمعه و به دنبال 
ایجاد اختالف بر سر زمین کشاورزی میان اعضای 
یک خانواده، یکی از برادران با اســلحه شکاری به 
سمت 2 برادر دیگر خود تیراندازی کرده و آن ها را 
به قتل رساند. قاتل پس از مواجهه با ماموران پلیس، 
بدون توجه به دستورات و امتناع از تسلیم در برابر 
قانون، ابتدا به ســمت ماموران تیراندازی و سپس 

خود را هدف گرفت و خودکشی کرد.
به گفته وی قاتل و دو برادرش همگی باالی ۵۰ 
سال داشتند و از افراد شــناخته شده روستای پیر 

موسی کوچصفهان بودند.
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