
ديروز روحاني به مجل��س رفت تا اليحه بودج��ه 97 را به 
دست بهارس��تاني ها بس��پارد. اليحه اي كه تكليف مالي 
سازمان ها و وزارتخانه ها را در سال آينده مشخص مي كند. 
در ميان كاهش ها و افزايش هاي مبالغ رديف هاي بودجه در 
بخش هاي مختلف دولت يكي از بندهاي جدول مربوط به 
تعرفه هاي درآمد دولت در اين اليحه چند صد صفحه اي، 
بيش از باقي بندها مورد تحليل قرار گرفت و خبرساز شد. 
در بند سوم جدول شماره 16 اليحه بودجه 97 كه به مبلغ 
عوارض خروج از كشور اختصاص دارد، ميزان اين عوارض 
220 هزار تومان قيد شده اس��ت، البته در اين بند در مورد 
اينكه اين عوارض صرفا اختصاص به سفرهاي هوايي دارد 
يا شامل س��فرهاي زميني و دريايي هم مي شود، نكته اي 
عنوان نشده اس��ت. در همين بند، عوارض خروج حجاج از 
كشور 110 هزارتومان قيد شده است. اين در حالي است كه 
تا به امروز اين مبلغ براي سفرهاي هوايي 75 هزار تومان، 
براي س��فر حج و عتبات عاليات 37 ه��زار و 500 تومان و 
براي س��فرهاي زميني و دريايي 25هزار تومان بوده است. 
همچنين در بخش ديگ��ري از اين بند، آمده اس��ت ارقام 
تعيين شده براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي 
سوم و بيشتر به ميزان 100 درصد افزايش خواهد يافت. اما 
نكته قابل تامل اين است كه اعالم ش��ده است از اين مبلغ 
تنها 40 هزار تومان براي توسعه زيرساخت ها و تاسيسات 
گردش��گري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع 
دس��تي اختصاص پيدا خواهد كرد. روز گذش��ته پاي اين 
بند اليحه به نخستين نشست خبري علي اصغر مونسان 
هم باز شد و مونسان كه از بهارستان و جلسه تقديم اليحه 
بودجه توسط رييس جمهور به مجلس، به جمع خبرنگاران 
آمده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش بي سابقه 
در نتيجه اظهارنظر اخير رييس جمهور مبن��ي بر دو برابر 
بودن گردشگران خروجي نس��بت به گردشگران ورودي 
است يا خير گفت: »آنچه رييس جمهور تاكيد داشتند، به 

موضوع رونق گردش��گري و ارتقاي اين صنعت و افزايش 
تورهاي ورودي مربوط است. به همين دليل در زمان تدوين 
اليحه بودجه، دولت براي عوارض خروج از كشور تصميمي 
گرفت كه بر اين اساس بخشي از اعتبار به اين سازمان تعلق 
مي گيرد و س��ازمان برنامه و بودجه اين اعتبار را در بودجه 
سازمان در سال 97 در نظر گرفته است. البته اين موضوع 
بايد در بودجه سال 97 پس از تصويب مجلس نهايي شود. 
در گذش��ته 10 هزار تومان از عوارض خروج از كش��وِر هر 
مسافر به سازمان ميراث فرهنگي اختصاص پيدا مي كرد و 
اكنون در صورت تصويب اين بند از اليحه، اين مبلغ به 40 
هزار تومان افزايش خواهد يافت و در مجموع اگر آمار اخير 
مسافران خروجي را در نظر بگيريم )9 ميليون نفر( مبلغي 
معادل 360 ميليارد تومان از محل اعتبارات عوارض خروج 
از كشور به اين س��ازمان تعلق خواهد گرفت.« اگر دولت با 
اين هدف ميزان ع��وارض خروج از كش��ور را افزايش داده 
است كه از محل درآمد آن زيرس��اخت هاي گردشگري را 
تقويت كند، بايد اين سوال را پرسيد كه چرا مبلغي كه براي 
توسعه و تقويت اين زيرساخت ها در نظر گرفته شده است، 

اينقدر ناچيز است؟
عوارض يا خسارت؟

»ابراهيم پورفرج« رييس جامع��ه تورگردانان در خصوص 
اين بند از اليحه بودج��ه 97 به »اعتم��اد« مي گويد: »در 
مباحث اقتصادي بايد يك منطق حاكم باش��د. البته بايد 
ديد دليل دولت براي اين افزايش قيمت چيس��ت؟ مردم 
يك كشور وقتي مي خواهند به سفر بروند چرا بايد خسارت 
بپردازند؟ باي��د ديد آيا اي��ن تصميم با اي��ن هدف گرفته 
شده اس��ت كه مردم كمتر به س��فر بروند يا دليل ديگري 
داش��ته؟ دولت در اين تصميم بايد اين موض��وع را هم در 
نظر مي گرفت كه تمام كساني كه از كشور خارج مي شوند 
هدف شان گردشگري نيست، بس��ياري براي تحصيل يا 
تجارت از كش��ور خارج مي ش��وند. اگر نگران گردشگران 
خروجي هس��تيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه همان 
ميزان كه ورود گردش��گران خارجي به كشور مهم است، 

سفر گردش��گران ايراني به كش��ورهاي ديگر هم اهميت 
دارد و اين به نوعي تعامل است و نمي توانيم بگوييم خروج 
گردشگران از كشور اتفاق نگران كننده اي است.« پورفرج 
معتقد اس��ت در صورت تصويب اين بند از اليحه توس��ط 
مجلس و ش��وراي نگهبان، آس��يب جدي به گردشگري 
كشور وارد خواهد ش��د و مي گويد: »اين افزايش قيمت به 
هيچ عنوان منطقي نيس��ت. به جاي اينكه با اين روش ها 
بخواهيم از خروج گردش��گران از كشور جلوگيري كنيم، 
بايد انگيزه ورود گردشگران خارجي را افزايش دهيم. ايران 
را در كشورهاي ديگر تبليغ كنيم. اگر دولت در اين بخش ها 
هزينه كند نتيجه بهتري عايدش مي شود تا اينكه بخواهد با 
افزايش عوارض خروج از سفر ايراني ها به كشورهاي ديگر 

جلوگيري كند.«
تصميمات اشتباه،  بر اساس آمارهاي غيرواقعي

»محمدحس��ن كرماني« ريي��س انجمن صنف��ي دفاتر 
خدمات مسافرتي ايران در رابطه با اليحه بودجه و افزايش 
بي سابقه مبلغ عوارض خروج از كشور به »اعتماد« مي گويد: 
»اميدواريم در مجلس با اين بند از اليحه به ش��كل جدي 
برخورد شود كه چنين پيشنهادي رد شود، طبيعي است 
كه وقتي دولت چنين تصميمي مي گيرد، به اشتغال حوزه 
گردشگري لطمه وارد مي كند. اينطور نيست كه دولت با باال 
بردن مبلغ عوارض خروج فقط هزينه س��فر خارجي را باال 
ببرد، بسياري از هزينه ها در كنار اين مورد افزايش خواهد 
داشت.« وي با اشاره به اين نكته كه آقاي روحاني در دوران 
انتخابات صحبت هاي ديگري مي ك��رد و االن كار ديگري 
مي كند، گفت: »بايد ديد رييس جمهور براي افزايش 300 
درصدي عوارض خروج از كش��ور با چه كس��اني مشورت 
كرده است؟ در چنين تصميم گيري هايي مردم چقدر مورد 
توجه قرار مي گيرند؟ اين افزايش مبلغ عوارض از اساس كار 
اشتباهي است و به صنعت گردش��گري آسيب جدي وارد 
مي كند، در حال حاضر هم صنعت گردش��گري ش��رايط 
خوبي ندارد. چه استداللي در پس تصميم افزايش پلكان 
اين مبلغ در سفرهاي دوم و س��وم وجود دارد.« كرماني با 

اشاره به آمارهاي غير مستند و غير واقعي حوزه گردشگري 
نيز مي گويد: »آقاي روحاني متاس��فانه بر اساس آمارهاي 
غيرواقعي اين حوزه تصميم گيري مي كند. آمارهاي حوزه 
گردش��گري كه در اختيار آقاي روحاني قرار گرفته است، 
همان آماري اس��ت كه خانم احمدي پور به آقاي روحاني 
ارايه كرده اند و مبناي اين تصميمات هستند. اما تمام اين 
آمارها غيرواقعي هستند. اين نكته را فراموش نكنيد حتي 
اگر همين آمار 9 ميليون گردشگر خروجي كشور درست 
هم باشد و ما باور كنيم، در مقايسه با جمعيت 83 ميليوني 

ايران به هيچ عنوان رقم قابل توجهي نيست.«
ميزان عوارض خروج از كشور در ساير كشورها

در س��ال 64 و در جريان جنگ ايران و ع��راق، دولت وقت 
اليحه اي را تحت عن��وان اليحه دريافت ع��وارض هنگام 
خروج از كش��ور به مجلس ارايه كرد، اين اليحه كه شامل 
ماده واحده و ش��ش تبصره بود در تاريخ 30 تيرماه 1364 
به تصويب مجلس رس��يد و مرداد ماه همان سال شوراي 
نگهبان هم آن را تاييد كرد. البته ش��وراي نگهبان در نظر 
تاييدي خود به اين نكته هم اش��اره كرده ب��ود كه: »حق 
مسافرت و آزادي سفر از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي 
و اجتماعي هر شخص است كه طبق اصل 20 قانون اساسي 
همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون 
اساسي بر حسب قانون بايد تامين شود. سلب اين حق در 
شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد، 
ولي نظر به وضع فوق العاده فعلي و جنگ تحميلي با اكثريت 
آرا تاييد ش��د.« حاال كه بيش از 30 سال از روزهاي سخت 
جنگ گذشته دولت هنوز روي اين بخش به عنوان بخشي از 
درآمد خود حساب مي كند. اين در حالي است كه بسياري 
از كشورها چنين منبع درآمدي از شهروندان شان ندارند و 
مبلغي به عنوان عوارض خروج از كشور از شهروندان شان 
دريافت نمي كنند يا اين مبلغ را تنها براي مسافراني كه سفر 
هوايي دارند در نظر مي گيرند و سفرهاي دريايي و زميني 
شامل اين مبلغ نمي شوند. به طور مثال رقم عوارض خروج 
از كشور در  استراليا 35 دالر، اتريش 8 تا 39 )بسته به كشور 

مقصد(، آلمان 5 تا 63 )بسته به كشور مقصد و نوع پرواز(، 
مكزيك 25، تايلند 22، تركيه 8 و بريتانيا بين 16 تا 240 
دالر )بس��ته به نوع پرواز، نوع سفر و كش��ور مقصد(  است. 
كرماني در مورد اينكه چه كش��ورهايي از شهروندان شان 
عوارض خروج از كش��ور دريافت مي كنن��د، مي گويد: »از 
اس��امي اين كش��ورها آمار و اطالعات دقيق ندارم، اما اين 
موضوعي است كه مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد. شايد 
بد نباش��د وزارت امور خارجه در اين رابطه تحقيقي انجام 
دهد. اما فكر نمي كنم كش��وري در دنيا نباش��د كه با اين 
س��رانه س��فر در ميان مردم به ازاي هر خروج از مسافران 
100 دالر عوارض دريافت كند.« بابك تهراني، كارشناس 
فروش يكي از آژانس هاي مسافرتي هم در خصوص اينكه 
هزينه عوارض خروج از كشور در كش��ورهاي ديگر به چه 
ميزان است، مي گويد: »بسياري از كش��ورها به طور كلي 
مبل��غ جداگانه اي تحت عن��وان عوارض خروج از كش��ور 
ندارند. شايد بخش��ي از ماليات هايي كه در هزينه خدمات 
سفر دريافت مي شود، به دولت پرداخت مي شود، اما مبلغ 
جداگانه اي با اين عنوان در بسياري از كشورها تعريف نشده 
است يا در سفرهاي هوايي و پروازهاي خاص اين هزينه در 
نظر گرفته مي شود.« تهراني در خصوص تاثير اين تصميم 
در قيمت توره��اي خروجي هم مي گوي��د: »تصويب اين 
اليحه تاثير بس��يار منفي خواهد داش��ت؛ رييس سازمان 
ميراث فرهنگي هم به اين نكته اشاره داشتند كه هدف اين 
است كه ميزان گردشگران ورودي را افزايش دهند. رقمي 
كه تعيين ش��ده قطعا تاثير منفي خواهد داش��ت. ضمن 
اينكه با اين افزايش قيمت هيچ خدماتي نسبت به قبل به 
مسافران داده نمي شود. به طور مثال اگر با روش هايي روند 
پرداخت آن تسريع مي شد يا خدمات به صورت آنالين ارايه 
مي شد، ش��ايد اين افزايش منطقي تر به نظر مي رسيد.« 
دولت يازدهم اليحه بودجه را به مجلس ارايه كرد؛ اليحه اي 
كه با مسافران ايراني كه قصد سفر به ساير كشورها را دارند 
چندان مهربان نبود. حال بايد ديد تصميم بهارستاني ها در 

مورد اين اليحه چه خواهد بود. 

گروه اجتماعي| علي اصغر مونس��ان، باالخ��ره بعد از 
حدود 4 ماه با خبرنگاران دور يك ميز نشست تا از عملكرد 
100روزه اش در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري بگويد. مونس��ان در ابتدا به ارايه گزارش از سه 
حوزه تحت مديريتش پرداخت. در حوزه ميراث فرهنگي 
اين خبر را داد كه »پرونده ش��بكه راه آهن ايران براي ثبت 
در ميراث جهاني يونس��كو آماده مي ش��ود، اي��ن پرونده 
پرونده مهمي اس��ت كه در حال آماده س��ازي است.« در 
حوزه گردش��گري به گفته مونس��ان در دوران مديريت 
او »ح��دود 621 پروژه در حوزه گردش��گري، پيش��رفت 
فيزيكي باالي 60درصد داش��تند. با تكميل اين پروژه ها 
حدود 39ه��زار تخت ب��ه ظرفيت اقامتي كش��ور افزوده 
مي شود. حدود 20هزار نفر در اين پروژه ها در حال فعاليت 
هستند. اين مس��اله كمك مي كند كه حوزه گردشگري 
رشد بيشتري داشته باشد. حدود 430 پروژه در روستاها 
و مناطق عشايري با پيشرفت فيزيكي 40درصد در حال 
اجراست. تكميل اين پروژه ها كمك مي كند كه روستاها 

با داشته هاي بسيار زيبا بتوانند در حوزه گردشگري نقش 
مهمي را ايفا كنند.« در حوزه صنايع دس��تي هم مونسان 
معتقد است صنايع  دستي يكي از بخش هاي مهمي است 
كه مي تواند با حداقل سرمايه گذاري اشتغال ايجاد كند و 
مي گويد: »از ابتداي سال حدود 37هزار شغل در اين حوزه 
سامان دهي و ايجاد شده است. برنامه اي نيز به دولت ارايه 
ش��د كه اگر مباني و اعتبارات آن مش��خص شود 70هزار 
شغل در اين حوزه ايجاد خواهد شد.« مونسان همچنين در 
خصوص وضعيت فعلي تدوين قانون جامع ميراث فرهنگي 
كه در خرداد ماه گذش��ته فاز اول آن به پايان رسيده بود، 
گفت : »امروز رييس جمهور اليحه اي را ب��ه ما دادند و از ما 
خواستند تا اگر خأل هاي قانوني در حفاظت از آثار تاريخي 
در كش��ور داريم، ارايه كنيم. ب��ا اين دس��تور اكيد آقاي 
رييس جمهور ما مي توانيم قانون جامع را تصويب كنيم و 
نهايتا تا سه ماه اول سال آينده اين قانون را به اتمام برسانيم 
و جاهايي كه خأل قانوني وج��ود دارد با تصويب اين قانون 
مرتفع شود. اين قانون كه فاز اول آن تكميل شده، در سه 

ماهه نخست سال آينده كامل مي ش��ود و به مجلس ارايه 
خواهد شد.« مونسان همچنين در خصوص ادعاي مالكيت 
برخي ارگان ها و نهادها مانند س��تاد اجرايي فرمان امام و 
بنياد مستضعفان در مورد بناهاي تاريخي گفت: »قانون 
استثنا قايل نشده است، مالكيت مهم نيست، مهم اين است 
كه اين بناها و آثار طبق قوانين ما نگهداري شوند. اين اتفاق 
هم مي افتد، نظارت سازمان بر همه آثار و اشياي تاريخي 
اعمال مي شود. شايد ما توان نگهداري از تمام آثار تاريخي 
را نداشته باشيم، نياز به كمك بخش هاي ديگر داريم، مهم 

اين است كه اين ارگان ها طبق قواعد ما برخورد كنند.«
در اين نشس��ت س��عيد اوحدي كه به تازگي به س��مت 
معاون سرمايه گذاري اين سازمان منصوب شده است، در 
خصوص آمارهاي منتشر ش��ده در حوزه ميراث فرهنگي 
و گردش��گري گفت: »در س��ال 96 صندوق توسعه ملي 
300 ميليارد تومان تس��هيالت به پروژه هاي گردشگري 
تخصيص داده كه براي س��ه ماهه پايان امس��ال نيز 200 
ميليارد تومان ديگر نيز مصوب كرده است. براي تخصيص 

اين پروژه ها با توجه به عملكرد بانك ها، قرار ش��ده هفته 
آينده با مديران صندوق، جلس��ه اي به منظور غربالگري 
بانك ها انجام ش��ود. همچنين براي س��ال 97 توافق هاي 
اوليه اي با صن��دوق براي تخصيص هزار ميلي��ارد تومان 
تس��هيالت براي پروژه هاي گردشگري صورت گرفته كه 
نشان از 300 درصد افزايش كمك هاي اعتباري نسبت به 

سال 96 است.«
در نخستين نشست رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي 
معاونان او نيز در خصوص فعاليت ه��اي صورت گرفته در 
حوزه تخصصي شان توضيحاتي ارايه كردند، بهمن نامور 
مطلق، معاون صنايع دس��تي كش��ور در اين نشست در 
خصوص وضعيت خانه هاي صنايع دس��تي در شهرهاي 
مختلف گفت: ما معتقديم فضاها در مديريت موثر هستند. 
بر اساس اين نظر به سراغ خانه هاي صنايع دستي رفتيم 
اما خيلي زود با موانع حقوقي مواجه شديم زيرا ما از لحاظ 
قانوني اجازه اين كار را نداشتيم به همين دليل چند خانه 
صنايع دستي هم كه در اس��تان ها راه اندازي كرده بوديم، 

تعطيل شدند. قرار است در خانه هاي تاريخي گالري هاي 
صنايع دستي راه اندازي ش��ود. از معاونت ميراث فرهنگي 
و مدي��ر كاخ س��عدآباد نيز درخواس��ت كردي��م، كمك 
كنند تا م��وزه صنايع دس��تي را احيا كنيم زي��را آثار اين 
موزه كه پيش از اين در كاخ س��عدآباد داير بوده است، در 
حال تخريب اس��ت. عالوه بر اين معاون ميراث فرهنگي 
كش��ور هم در خصوص تخريب هايي كه اخيرا خبرس��از 
ش��دند و همچنين س��اخت و س��از در حريم درجه يك 
تخت جمشيد و همچنين كافه نادري كه در هفته گذشته 
حضور نمايندگاني از ستاد اجرايي فرمان امام در ملك آن 
خبرساز شده بود، توضيحاتي ارايه كرد و گفت: »بحث ما در 
حفاظت از بناهاي تاريخي مالكيت نيست، بحث ما حفظ 
كليت بناهاي تاريخي از جمله كافه نادري است حتي اگر 
زماني مالك مايل باشد بنا را به فروش برساند و امر انتقال 
صورت بگيرد بايد ش��رايط ثبت را رعايت كنند. با س��تاد 
اجرايي فرمان امام هم نامه نگاري كرده ايم و در اين خصوص 

مذاكراتي انجام داده ايم . 

عوارض خروج از كشور سه برابر شد

عوارض يا جريمه؟

آماده سازي پرونده ثبت جهاني راه آهن ايران

اينك��ه افزايش ع��وارض خروج از 
كشور تصميم درستي است يا نه 
را تصميم گيران مي دانند اما تنها 
نتيجه اي كه اين تصميم مي تواند 
داش��ته باش��د، باال ب��ردن درآمد 
دولت است. اين اتفاق در تصميم 
سفر افراد به خارج از كشور تاثيري 
نمي گذارد. با در نظر گرفتن هزينه هايي كه افراد با توجه 
به قيمت ارز و بليت و باقي هزينه هاي مسافرت براي سفر 
به خارج از كشور پرداخت مي كنند، 220 هزار تومان رقم 
ناچيزي است و در سفرها تاثيري نخواهد داشت. ممكن 
است عده اي بگويند در مقايسه با هزينه اي كه افراد براي 
تهيه بليت و اقامت در كشور خارجي مي كنند، اين ميزان 
عوارض باال است اما تمام هزينه هاي افراد در سفرها هزينه 
بليت و اقامت نيس��ت، هزينه هاي ديگ��ري مثل خورد 
و خ��وراك و خريد هم وج��ود دارد كه ع��وارض خروج از 
كشور در آن رقم ناچيزي است. اين ماجرا دو جنبه دارد. 
جنبه اول اين اس��ت كه به نظر من هيچ مسافري از ايران 
خارج نمي ش��ود مگر اينكه حداقل يك ه��زار و 500 تا 
دو هزار دالر هزينه را متحمل ش��ود. ممكن است كه فرد 
با توري سفر كند كه هفتصد هزار تومان هزينه اش شود 
اما اين تمام هزينه نيس��ت. اين دويس��ت هزار تومان در 
مقابل آن متوس��ط هزينه هزار و پانصد تا دو هزار دالري 
هزينه ايراني ها در س��فرهاي خارجي، قابل توجه نيست. 
جنبه ديگر قضيه اين است كه از بابت سفرهاي خروجي 
ساالنه نزديك به 9 ميليارد دالر، از كشور خارج مي شود. 
اين در مقايسه با مبلغي كه در خوش��بينانه ترين فرض 
پنج تا شش ميليارد دالر است و به كش��ور وارد مي شود، 
بسيار باال اس��ت و تراز بازرگاني گردشگري در كشورمان 
منفي است. من به عنوان يك ايراني فكر مي كنم كه اين 
تصميم، تصميم خوبي است. براي اينكه عده  زيادي خيلي 
راحت هوس مي  كنند و به سفرهاي مختلف مي روند و بايد 
الاقل به همان ميزاني كه گردشگر از ايران خارج مي شود، 
توريست به كشور بيايد. حاال جنبه دوم داستان اين است 
كه اين دول��ت و دولت هاي قبل، يك��ي از ترفند هايي كه 
هميشه براي جبران ريخت و پاش هاي ش��ان داشته اند، 
دس��ت كردن در جيب مردم اس��ت. به جاي آنكه نان در 
سفره  مردم بگذارند، دست در جيب مردم مي كنند. اين 
دولت هم از دولت هاي ديگر جدا نيست. چه مثالي مي توان 
زد كه خارج از اين حوزه باش��د؟ ب��راي گرفتن گذرنامه، 
شناس��نامه، كارت مل��ي، گواهينامه، خريد ماش��ين يا 
چيزهاي ديگر و خيلي مسائل ديگر، دست دولت در جيب 
مردم است. اين براي دولت ها روال ثابتي شده است. يك 
دولت بايد حافظ امنيت، آرامش و ايجاد احساس بالندگي 

بين مردم شود و دولت هاي ما اينها را ندارند.
بازنشسته دانشگاه در حوزه گردشگري

گروه اجتماعي| تقديم اليح��ه بودجه 97 به مجلس 
دو هشتگ را در توييتر و در بين كاربران ايراني داغ كرد. 
يكي »#بودجه97« بود و ديگري »#عوارض_خروج_

از_كشور« و دومي بابي شد براي انتقاد از دولت و طرح 
نوشته هاي بسياري كه پر از طعنه و كنايه بود. استفاده 
از كليدواژه هاي��ي چ��ون »امي��د«، »1400«، »تورم«، 
»تدبير« دس��تمايه توييت هايي ش��ده ب��ود كه عمدتا 
موضوع افزايش عوارض خروج از كشور را به نقد كشيده 

بود. 
يكي از كاربران به نام نازنين در اين باره نوش��ته اس��ت: 
»حساب كتاب مي كرديم كه بريم اس��تانبول ارزون تر 
از كيش درمياد و خب، س��فر راحت تر و بهتر. حاال 220 

تومن اضافه كردن كه بمونيم سرخونه و زندگي مون.« 
اين و ديگر توييت ها بخش��ي از بي��ش از 200 توييتي 
بود كه روز گذش��ته و پس از مش��خص ش��دن تعيين 
عوارض خروج از كش��ور در اليحه بودجه 97 در توييتر 
منتشر ش��ده بود. در توييتي ديگر ميزان درآمد حاصل 
از اين افزايش تعرفه را محاس��به كرده نوشته شده بود: 
»اگر تصويب بش��ه از محل اين افزايش ه��زار ميليارد 
و 450 ميلي��ون توم��ان درآم��د براي دولت به دس��ت 
مياد.« يك دانش��جوي اقتصاد خطاب به رييس جمهور 
نوش��ته بود: »تعاريف علم اقتصاد رو كيلومترها جابه جا 
كردي، ]برخي[ ميلياردي بدهي بانكي دارن بعد مردم 
حقوق بگير با ماليات و عوارض بايد جور بكشن؟«  طعنه 
ديگري هم در توييتر با اين مضمون منتش��ر شده بود: 
»ولي #ع��وارض 440 تومني هم خوب ج��اي پز دادن 
داره ها. ديالوگ فرضي تو صف پرداخت #بانك: ش��ما 
عوارضتون چقده ممد جان؟ 220 تومن؟ خوش به حالت 
ما كه انقدر رفتيم اومديم ش��ده 440« ص��ادق، يكي از 
كاربران توييتر هم اين متن را منتشر كرده بود: »#تدبير 
يعني اينكه #عوارض_خروج از كش��ور رو برس��وني به 
قيمت بليت هواپيما؛ خ��دا به #امي��د ش رحم كنه.« 
حال و هواي هشتگ عوارض خروج از كشور را مي توان 
با توييتي از حامد بيش��تر ترس��يم كرد كه نوشته بود: 
»به صورت كامال #جدي اين رقم روي مس��افرت هاي 
خارجي طبقه متوسط رو به پايين و ضعيف تاثير مي ذاره. 
يك خانواده 4نفره بايد 880 هزار تومن در سفر اول فقط 

بابت #عوارض_خروج_از_كشور پرداخت كنند.«
سارا نيز در توييت خود به نكته اي اش��اره كرده  و گفته: 
»من س��ال ٩٥ چه��ار بار از كش��ور خارج ش��دم. لزوما 
هركس بيش��تر مس��افرت خ��ارج ميره مرف��ه بي درد 
نيس��ت. ش��ايد كاري، مصاحبه اي، پروژه اي داره، شايد 
يك بك پكره كه با هزينه كم س��فر مي��ره.« يكي ديگر 
از كارب��ران در تاثيرگذاري اين تصميم نوش��ته اس��ت: 
»عوارض خروج ازكشور براي سفرهاي زميني 25 هزار 
تومان بود؛ بسياري اينگونه، ارزان سفر مي كردند، حاال 
بايد فقط براي سفر اول خود 9 برابر بيشتر هزينه كنند.«

تراز منفي بازرگاني گردشگري

هشتگ عوارض خروج از كشور

محمدعلي   رهنمايي

فرزانه قبادي

 گزارش »اعتماد« 
از ارايه اليحه بودجه به مجلس

بودجه عملياتي شد
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گفت وگوي »اعتماد« با حسن زماني
 عضو هيات مديره باشگاه استقالل

استعفاي شفر؟ تكذيب مي كنم
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