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پوتين براي فرار از شكست در اوكراين ادعاهاي تازه اي مطرح كرد

زنگ خطر فاشيسم در »روز پيروزي«
»گروه هفت« با صدور بيانيه ای ۱۷ ماده ای سالگرد روز پيروزي 
و »آزادی اروپــا از فاشيســم« را گرامی داشــت. بنــد دوم بيانيه 
مســتقيما پوتين را هدف می گيرد و می گوید: »اعمال او مایه شرم 

روسيه و فداكاری های تاریخی مردم این كشور است«.
ســالگرد شكســت آلمان نازی در جنگ جهانــی دوم باز هم 
غرب و روسيه را رودرروی هم قرار داد و رئيس جمهور روسيه در 
مراسمی به همين مناسبت ادعاهایی عجيب تر را در توجيه حمله 
روســيه به اوكراین بر زبان راند. رهبران »گروه هفت« در نشستی 
مجازی در سالگرد هفتادوهفتمين سالگرد پيروزی بر آلمان نازی، 

اعالم كردند كه قاطعانه از اوكراین حمایت می كنند.
كاخ سفيد در بيانيه ای اعالم كرد كه جو بایدن، رئيس  جمهوری 
آمریكا و رهبران »گروه هفت« با والدیمير زلنسكی، رئيس جمهور 
اوكراین، دیدار كرده اند تا »بر تعهد مشــترک ما به تقویت موضع 
اوكرایــن در صحنه نبرد و بر ســر ميز مذاكره، تأكيــد ورزند«. در 
بيانيه كاخ سفيد آمده است كه تحریم های بی سابقه عليه روسيه 
اقتصــاد آن كشــور را تحت فشــار عظيم قــرار داده و همچنين 
صادرات و زنجيره تأمين كاالها را كه بودجه جاه طلبی های نظامی 

روسيه را تأمين می كند، مختل كرده است.
بيانيــه كاخ ســفيد همچنين تأكيد می كند كــه ایاالت متحده 
آمریكا، اتحادیه اروپا و گــروه هفت، با اقدامات جمعی بر مبنای 
مقــررات قانونی، از جملــه با هدف قراردادن رســانه های تحت 
كنترل روســيه، هدف قراردادن بخش ها و خدمــات تأمين كننده 
بودجــه جنگ، كاهش وابســتگی به انرژی روســيه، تحریم های 
صادرات روسيه و طبقه نخبه و نزدیک به حاكميت و محدودیت 
 صدور ویزا برای آنها و خانواده هایشــان، هزینه ها را برای مســكو

 افزایش می دهند.
آمریــكا از موفقيت تحریم ها عليه روســيه گفت و تأكيد كرد: 
»انتظار می رود جنگ پوتين دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال اخير 
روســيه را از ميان ببــرد. دو كارخانه مهم تانک روســيه به دليل 
فقــدان قطعات خارجی از كار افتاده اند. نزدیک به هزار شــركت 
بخش خصوصی از روســيه رفته اند و گزارش ها نشــان می دهند 
كه بيش از ۲۰۰ هزار شــهروند روسيه كه بسياری مهارت های باال 
دارند، از كشــور گریخته اند. این هزینه ها در طــول زمان افزایش 

خواهند یافت«.
»گــروه هفت« با صدور بيانيه ای ۱۷ ماده ای ســالگرد »آزادی 
اروپــا از فاشيســم« را گرامــی داشــت. در بنــد اول ایــن بيانيه 
می خوانيم: »ما برای ميليون ها قربانی  سوگواریم و احترام خود را 
به ویژه نثار آنهایی می كنيم كه باالترین بها را برای شكســت رژیم 
نازی ها پرداختند؛ از جمله متحدان غربی و اتحاد شــوروی«. بند 

دوم بيانيه مستقيما پوتين را هدف می گيرد و می گوید: »اعمال او 
مایه شرم روسيه و فداكاری های تاریخی مردم آن است«.

به نوشته ایندیپندنت، این بيانيه موضع اروپا را نيز با شفافيت 
اعالم می كند:  »همبســتگی كامل و پشــتيبانی از دفاع شجاعانه 
اوكرایــن از حق حاكميت و تماميت ارضی خود و مبارزه آن برای 
آینده ای صلح آميز، مرفه و دموكراتيــک، درون مرزهای آن كه از 
پذیــرش بين المللی برخوردارند«. كشــورهای »گــروه هفت« بر 
كمک هــای مالی و نظامی به اوكراین و به پناهندگان این كشــور 
تأكيــد كردند و اقدامات روســيه در جنگ را محكــوم كردند. این 
بيانيه در ضمن تأكيد می كند كه كشورهای »گروه هفت« به سوی 

كاهش وابستگی خود به واردات نفت از روسيه حركت می كنند.
»گروه هفت« دربرگيرنده هفت كشــور ثروتمند و دموكراتيک 
غرب است كه شامل آمریكا، بریتانيا، ایتاليا، فرانسه، آلمان، كانادا 
و ژاپــن )تنها عضو غيرغربی( می شــود. كشــورهای این گروه در 
مجموع دارای ۱۰ درصد جمعيت جهان هســتند، اما بيش از ۵۰ 
درصد ثروت آن را در اختيار دارند. روسيه قبال در این گروه حضور 
داشت و نام آن هم در واقع »گروه هشت« بود، اما در سال ۲۰۱۴، 
در پی اشغال شبه جزیره كریمه، مســكو از این گروه كنار گذاشته 

شد.

ادعای پوتین
روز نهــم ماه می  در روســيه به عنوان »روز پيروزی« شــناخته 
می شــود. هر سال در این مناســبت كه یک روز تعطيل رسمی در 
روسيه اســت، روس ها پيروزی اتحاد جماهير شــوروی سابق بر 
آلمان نازی در جنگ جهانی دوم )ســال ۱۹۴۵ ميالدی( را جشن 
می گيرند. مراسم این روز در مسكو، پایتخت روسيه، با برگزاری رژه 
نظامی ساالنه به سبک دوره اتحاد جماهير شوروی در ميدان سرخ 

این شهر و سخنرانی رئيس جمهوری كشور همراه است.
والدیمير پوتين در مراسم »روز پيروزی« امسال در مسكو، حمله 
نظامی در اوكراین را »ضروری« دانســت، زیــرا به ادعای او، غرب 
»در حال آماده شدن برای تهاجم به سرزمين های روسيه«، از جمله 
كریمه بود. هفتادوهفتمين جشــن ســالگرد »روز پيروزی« روسيه 
مصادف شده است با هفتادوپنجمين روز حمله نظامی نيروهای 
آن كشور به اوكراین و ناظران در سراسر جهان در انتظار سخنرانی 
و موضع گيری احتمالی پوتين درباره ادامه جنگ در اوكراین بودند.
والدیميــر پوتين در ســخنرانی خــود، ضمن تبریک ســالگرد 
»پيروزی بزرگ« به كهنه ســربازان روسيه، گفت: »وظيفه ما حفظ 

یاد و خاطره كسانی است كه نازیسم را شكست دادند«.
اشاره پوتين به شكســت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، در 

حالی اســت كه یكی از بهانه های او بــرای حمله به اوكراین هم 
مبارزه با »نازیســم« بوده اســت. از آغاز حمله نظامی روسيه به 
اوكراین در ۲۴ فوریه رئيس جمهوری روســيه همواره تأكيد كرده 
كه نيروهایش در حال »جنگ« در اوكراین نيســتند و این صرفا یک 
»عمليات نظامی ویژه« است عليه آنچه »رژیم نئونازی« در اوكراین 

می خواند.
او خطاب به نيروهای نظامی و مردم روسيه گفت: »شما اكنون 
برای امنيت روســيه می جنگيد« و در بخشــی از سخنانش اشاره 
كرد كه »دشمنان سعی كردند از تروریست ها عليه روسيه استفاده 
كنند«. پوتين در ســخنان خود مدعی شــد كه »بــا وجود اختالف 
نظر در روابط بين الملل، روســيه همواره از ایجاد یک نظام امنيتی 
متوازن و غيرقابل تقسيم حمایت كرده است، نظامی كه برای كل 

جامعه بين المللی حياتی است«.
رئيس جمهــوری روســيه در توجيه علت حملــه نظامی به 
اوكرایــن، توضيح داد: »ما در دســامبر ســال گذشــته پيشــنهاد 
برقراری توافقی درباره تضمين های امنيتی دادیم. روسيه از غرب 
خواســت تا برای جست وجوی راه حل های معقول مورد توافق با 
درنظرگرفتن منافع یكدیگر، وارد گفت وگوی صادقانه شود. اما این 
كامال بيهوده بود. كشــورهای ناتو نمی خواستند به حرف ما گوش 
دهند، به ایــن معنی كه آنها در واقــع برنامه های كامال متفاوتی 
داشتند و ما این را دیدیم. آشكارا در حال آماده سازی برای عمليات 
تنبيهــی دیگری در دونبــاس و تهاجم به ســرزمين های تاریخی 
مــا، از جمله كریمه بودند. در كی یف، آنها دســتيابی احتمالی به 
سالح های هسته ای را اعالم كردند، ائتالف ناتو به طور فعال كنترل 
نظامی مناطق مجاور ما را آغاز كرد. به این ترتيب، به طور نظام مند 
یک تهدید كامال غيرقابل قبول برایمان ایجاد شــد كه عالوه بر این، 
دقيقا در مرزهای ما قرار داشت. همه چيز نشان می داد كه درگيری 
با نئونازی ها، باندریت ها )ملی گرایان اوكراینی( كه تحت حمایت 
ایاالت متحده و شــركای كوچک ترشــان قرار دارند، اجتناب ناپذیر 
است. شاهد افزایش زیرساخت های نظامی بودیم، صدها مستشار 
نظامی در حال كار بودند و تســليحات مدرن به طور منظم از ناتو 
تحویل آنها می شدند. ســطح خطر هر روز باالتر می رفت. روسيه 

به طور پيشگيرانه متجاوز را دفع كرد«.
ارتش روســيه از اواخر فروردین ماه، پــس از ناتوانی در تصرف 
كی یــف، پایتخت اوكراین، بر نبرد در منطقه دونباس در شــرق آن 
كشور متمركز شده است. دو اســتان شرقی دونتسک و لوهانسک 
در اوكراین، موسوم به منطقه دونباس، در سال های گذشته، نقطه 
كانونی كارزار روســيه برای بی ثبات كردن این كشور بوده است. این 
كارزار از سال ۲۰۱۴ و زمانی آغاز شد كه كرملين هم زمان با تصرف 
شــبه جزیره كریمه، از نيروهای نيابتی برای ایجــاد دو »جمهوری 
خلق« جدایی طلب در اوكراین استفاده كرد. پوتين در روزهای پيش 
از آغاز حمله به اوكراین، اعالم كرد كه اســتقالل دو منطقه شــرق 
آن كشــور، یعنی جمهوری خلق لوهانســک )LPR( و جمهوری 
خلق دونتســک )DPR( را به  رســميت می شناســد. نكته جالب 
در ســخنرانی پوتين این بود كه اصال در ســخنانش به نام اوكراین 
اشــاره ای نكرد. او همچنين هيچ گونه ارزیابی از پيشرفت در جنگ 

و اینكه تا چه زمانی ممكن است ادامه داشته باشد، ارائه نكرد.
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جنگ اوکراین و منافع ملی ترکيه
مائده ارکان. پژوهشگر مســایل بین الملل: دو ماه از حمله نظامی 
روسيه عليه اوكراین می گذرد و این جنگ همچنان ادامه دارد. از آغاز 
این تهاجم نظامی كشورهایی از جمله تركيه خواستار ميانجيگری 
برای توقف آن شــدند. اما ميانجيگری دولت تركيه در نشست های 
سه جانبه آنتاليا و استانبول به منظور پایان یافتن جنگ در اوكراین به 
نتيجه نرســيد و هنوز حمالت نظامی روسيه در اوكراین ادامه دارد. 
اســتانبول پس از دو بار ميزبانی از هيئت های دیپلماتيک كی یف و 
مسكو این بار پيشــنهاد مالقات والدیمير زلنســكی، رئيس جمهور 
اوكراین و والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه را در تركيه ارائه كرده 
است. این در حالی است كه هم زمان تالش های مقام های تركيه با 

روسيه و اوكراین برای ایجاد كریدور انسانی ادامه دارد.
تركيه از گذشــته روابط دوســتانه و نزدیكی با كی یف و مســكو 
داشته اســت. تركيه همســایه دریایی اوكراین و روسيه در حاشيه 
دریای سياه است كه در طول ساليان گذشته عالوه بر همكاری های 
سياسی و دیپلماتيک، دارای مراودات تجاری- اقتصادی و دفاعی- 
امنيتی با آنها بوده است. چنان كه امروزه حجم معامالت اقتصادی 
تركيه با این دو كشــور نزدیک به ۴۰ ميليارد دالر گزارش شده است. 
تركيه جنگ روســيه و اوكراین - كه پوتين دليل شروع آن را حضور 
ناتو )سازمان پيمان آتالنتيک شــمالی( در مرزهای روسيه و تمایل 
اوكراین بــرای عضویت در این پيمان امنيتــی- دفاعی می داند- را 
محكوم كرده اســت. عالوه بر تركيه، چين، اســرائيل، هند و امارات 
متحده عربی هم تمایل داشــتند برای پایان جنگ ميانجيگری كنند 
اما تالش های آنها هم هنوز به نتيجه نرسيده است. بعد از فروپاشی 
اتحاد جماهير شــوروی در ســال ۱۹۹۱ و اســتقالل اوكراین، دولت 
تركيه از اولين كشــورهایی بود كه كی یف را به رســميت شناخت و 
حاكميت سياسی این كشــور را قبول كرد و اكنون هم این دو كشور 
با یكدیگر روابط نزدیكی در حوزه های مختلف دارند. از توافق های 
متعدد برای غالت و كشــاورزی، انرژی، گردشگری تا توليد مشترک 
پهپاد و همكاری های امنيتی در دریای ســياه. عالوه بر این اوكراین 
از حضور نظامی تركيه در ليبی، ناگورنو- قره باغ، عضویت تركيه در 
اتحادیه اروپا و ناتو حمایت كرده اســت، اگرچه تركيه هم استقالل 
شــبه جزیره كریمه را كه با اشغال این شبه جزیره از سوی روسيه در 
ســال ۲۰۱۴ صورت گرفت هنوز به رسميت نشناخته است. حضور 
تاتارهای ترک در شبه جزیره كریمه موجب نگرانی تركيه از آینده آنها 
شــده است. این در حالی است كه اوكراین برای بازپس گيری كریمه 
بر نقش مهم تركيه تأكيد دارد. این در حالی است كه آنكارا با مسكو 
دارای روابط دوستانه ای است؛ از همكاری های سياسی، اقتصادی، 
نظامی تا همكاری های ژئوپليتيكی. ارســال گاز روســيه به تركيه، 
ســفر توریست های روســی به تركيه و خرید غالت از روسيه، نشان 
از وابســتگی آنكارا به مسكو دارد. به همين دليل است كه اردوغان 
ســعی می كند روابط دوســتانه خود را با روســيه قطع نكند و در 
تحریم های بين المللی غرب عليه روسيه هم تاكنون شركت نكرده 
اســت. یورونيوز اخيرا گزارش داده كه سفير پيشين اتحادیه اروپا در 
تركيه بر این باور است كه آنكارا معتقد است در جهان پس از جنگ 
ســرد دیگر تنها عضویت در ناتو كافی نيســت و این كشور همواره 
تالش داشــته تا در كنار داشــتن جای پایی در اردوگاه غرب، روابط 
خوب خود را با روسيه، چين و سایر كشورها حفظ كند. البته الزم به 
ذكر است كه تركيه با اروپا و آمریكا بر سر موضوعاتی مانند عضویت 
تركيه در اتحادیه اروپا، موشک های اس۴۰۰ و فعاليت گروهک های 
تروریســتی و برخی موارد دیگر اختالف دارد. این نوع مسائل باعث 
شده كه آنكارا از غرب دور شود و تالش می كند روابط دوستانه خود 
با روســيه را به خاطر جنگ اوكراین قطع نكند. این گونه اســت كه 
سياســت و تصميمات تركيه در این جنــگ را می توان در این موارد 
بيان كرد: ۱- ميانجيگری در دو نشســت ســه جانبه تركيه، روسيه و 
اوكراین در آنتاليا و استانبول در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۲. ۲- ارسال 
پهپاد به اوكراین 3- بستن تنگه های بسفر و داردانيل دریای سياه به 
روی كشتی های جنگی روسی تا از گسترش جنگ دریایی ممانعت 
كند. معاهده مونترو )۱۹36( به تركيه اجازه می دهد بر تردد دریایی 
در تنگه های بســفر و داردانل كنترل داشته باشد و آنكارا در صورت 
لزوم می تواند از عبور برخی كشــتی های جنگی روسيه از تنگه های 
مذكــور جلوگيری كند ۴- عــدم تحریم روســيه ۵- رأی ممتنع به 
تعليق عضویت روســيه در شــورای اروپا 6- ایفای نقش مهم در 
انتقال انرژی ۷- حمایت از درخواست اوكراین برای پيوستن به ناتو.
به ایــن ترتيب تركيه بی طرفی خود در جنگ روســيه و اوكراین 
به دليل حفظ منافع ملی اش را حفظ كرده و سياســت متوازنی را 
ميان اوكراین و روسيه اتخاذ كرده است. آنكارا در این جنگ به دليل 
موقعيت استراتژیک خود و البته عضویت در ناتو نقش مهمی بازی 
كرده اگرچه این نقش ساده نبوده است. تركيه عضو ناتو و اصطالحا 
غرب گرا معرفی می شــود و با این ميانجيگــری تالش می كند هم 
وزن سياســی- دیپلماتيک خود را در سيســتم بين المللی افزایش 
دهد و هم نقش اســتراتژیک خود را در منطقه نشان دهد، چنانكه 
فرانســيس فوكویاما در مقاله ای در امریكن پراسپكت تحت عنوان 
»تحول بعدی در اوكراین چه خواهد بود«، می نویســد: ناتو و غرب 
باید درک كنند كه چگونه می توانند از طریق دریای سياه خط حياتی 
را برای كشــور اوكراین باز كنند و در ایــن زمينه باید به تركيه توجه 
زیادی داشــته باشند. تســلط تركيه بر تنگه بسفر به آن كشور اهرم 

قابل توجهی در برابر روسيه می بخشد.

حذف معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی و یک ابهام بزرگ
امید یاهو، پژوهشــگر و نویسنده مالیاتی: سرانجام پس از سال ها 
كشمكش برای یافتن راه حلی برای انتقال سرمایه های سپرده شده 
شركت ها از حساب های بانكی به چرخه اقتصاد و توليد، درنهایت 
در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررســی بخش های درآمدی الیحــه بودجه ۱۴۰۱، بند 

)ض( تبصره 6 را تصویب كردند.
بند ض از تبصره 6 بودجه ۱۴۰۱: »در سال ۱۴۰۱ حكم بند )۲( 
مــاده )۱۴۵( قانون ماليات های مســتقيم درخصوص اشــخاص 
حقوقــی به اســتثنای صندوق توســعه ملی، صنــدوق نوآوری 
و شــكوفایی، بيمــه مركزی ایران، شــركت های بيمــه بازرگانی، 
صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی ســاختمان، صندوق بيمه 
محصوالت كشــاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمين 

خسارت های بدنی، جاری نمی باشد«.
مطابق با بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات های مســتقيم »سود یا 
جوایز متعلق به حســاب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد 
بانک های ایرانی یا مؤسســات اعتباری غيربانكی مجاز« معاف از 
ماليات بود. در راستای همين معافيت برخی شركت  ها بخشی از 
منابع مالی خود را به جای سرمایه گذاری و توسعه فعاليت ها، در 
حساب های بانكی سپرده كرده و از آن سود دریافت می كردند كه 
این موضوع موجد آثار گســترده در بخش توليد و توســعه كشور 

شده بود. 
مطابــق با این حكم قانون بودجه ۱۴۰۱ از این پس ســودهای 
ســپرده بانكی اشــخاص حقوقی در بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری مشــمول ماليات ماده ۱۰۵ یعنی ۲۵ درصد خواهد بود. 
البته به دليل برخی مصالح برخی از اشــخاص حقوقی )صندوق 
توســعه ملی، صندوق نوآوری و شــكوفایی، بيمه مركزی ایران، 
شركت های بيمه بازرگانی، صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی 
ســاختمان، صندوق بيمــه محصوالت كشــاورزی، صندوق های 

بازنشستگی و صندوق تأمين خســارت های بدنی( مطابق با نظر 
قانون گذار از این حكم خارج شــده و در صورت سپرده گذاری در 
بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری معاف از ماليات )ماليات به 

نرخ صفر( خواهند بود.
مزایای مطالبه مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی

مطابــق با آخریــن آمار نزدیک بــه صد هزار ميليــارد تومان 
از ســپرده های بانكــی در اختيــار 63 شــركت بــزرگ توليــدی 
كشــور قــرار دارد كــه طبــق برآوردها در یــک ســال اخير این 
شــركت ها بالغ  بر ۱۵ هزار ميليارد تومان ســود از این ســپرده ها 
دریافــت كرده انــد. با وصول ماليات از ســود ســپرده بانكی این 
شــركت ها،  عمال زمينه بــرای جهت دهی منابــع هزارميلياردی 
 به ســمت بازارهای مولد از جمله بــورس و بازارهای ثانویه و... 

فراهم می شود. 
بــا افزایش تزریــق نقدینگی به بازار ســرمایه شــاهد بهبود 
رونــد توليدات شــركت ها و بنگاه هــای توليــدی خواهيم بود و 
شــركت های حقوقی مكلف به بهره گيری از ســرمایه های خود 
در راســتای طرح های توســعه ای می شــوند. همچنين این لغو 
معافيــت می تواند موجب ایجــاد انگيزه در مدیران شــركت ها 
برای ســرمایه گذاری در توليد و توســعه كســب وكار شود؛ امری 
كه درنهایت با توجه به مشــكالت عدیده كشور در زمينه اقتصاد، 
می تواند راهگشــای رفع بســياری از مشكالت كشور شود و چرخ 
 توليــد را در كشــاكش تحریم ها و مشــكالت مالی ناشــی از آن

 به حركت درمی آورد.
 از جملــه جایگزین های ســپرده های بانكی برای شــركت ها 
و اشــخاص حقوقی را می تــوان ســرمایه گذاری در خرید اوراق 
مشــاركت یا اســناد خزانه اســالمی و... دانســت كــه از جمله 
سرمایه گذاری های فاقد ریســک اما با سود بعضا كمتر محسوب 

می شود.

اصلی تریــن جایگزین ســپرده گذاری در بانــک، صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت هستند

بــا تصویب بودجــه ۱۴۰۱ و الزم االجراشــدن مطالبــه ماليات 
از ســپرده های بانكی برخی از ســرمایه گذاران به دليل شــباهت 
سازوكار صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت به سپرده های 
بانكی دچار ابهام در معافيت یا مشــمول بودن سود پرداختی این 
سپرده ها شدند كه در نهایت به موجب نامه نگاری ریاست سازمان 
بورس و اوراق بهادار با ریاســت ســازمان امــور مالياتی و تصریح 
ریاســت سازمان امور مالياتی در نامه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ سود سپرده 
صندوق  های ســرمایه  گذاری مســتند به تبصره ۱ مــاده ۱۴3 مكرر 
همچنان معاف از ماليات دانســته شــد. متعاقب این نامه معاون 
حقوقی و فنی ســازمان امور مالياتی با تشــریح این امر كه اساسا 
حكم قانون بودجــه اذعان به لغو معافيت مالياتی موضوع بند ۲ 
ماده ۱۴۵ داشته و هيچ ارتباطی با معافيت تبصره ۱ ماده ۱۴3 مكرر 
نداشــته، بر معافيت ســود پرداختی صندوق های سرمایه گذاری و 
جاری بودن حكم تبصره ۱ ماده ۱۴3 مكرر در سال ۱۴۰۱ تأكيد كرد. 
به طــور كلی صندوق های ســرمایه گذاری از جملــه صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت یكی از كم ریسک ترین انواع روش های 
ســرمایه گذاری هســتند كه حدودا كمی بيش از سود بانكی برای 
ســرمایه گذاران ســود ایجاد می كنند. این صندوق ها سرمایه های 
مشــتریان را در اوراق كم ریســک مانند ســپرده های بانكی، اوراق 
مشاركت و سایر اوراق بدون ریســک قابل معامله در بازار سرمایه 
ســرمایه گذاری می كنند. افــرادی كه تمایل دارند تا ســودی قابل 
اطمينــان و مطلوب با حداقل ریســک را دریافــت كنند، می توانند 

مخاطب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باشند.
یک ابهام بزرگ

ســؤالی كه نقــل محافــل بســياری از فعــاالن اقتصادی و 
عالقه مندان به حوزه ماليات است، این بود كه با مشمول ماليات 

شدن سود سپرده بانكی اشــخاص حقوقی، آیا معافيت مالياتی 
شركت ها و اشــخاص دارای معافيت مالياتی، مانند شركت های 
مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه در باب سود سپرده بانكی از 
بين رفته یا همچنان باقی است؟ در پاسخ به سؤال باال اختالف نظر 
وجــود دارد اما می توان نظر غالب را بر این عنوان داشــت كه با 
توجه به اینكه معافيت هایی مانند معافيت ۲۰ســاله مناطق آزاد 
معافيتی عام بوده و شــامل همه منابع درآمدی شــركت فارغ از 
مشمول بودن یا نبودن می شــود، از همين رو مشمول شدن یكی 
از منابع مالياتی تأثيری در معافيت عام و كلی نداشــته؛ بنابراین 
همچنان شــركت های دارای معافيت مالياتی )به نرخ صفر( در 
صورت سپرده گذاری در بانک مشــمول معافيت ماليات هستند. 
هرچند بهتر بود قانون گذار بــا تصویب تبصره ای ذیل این بند، در 

مورد این ابهام تعيين تكليف می كرد.
لغو معافیت یک تصمیم قابل تحسین

تصميــم جســورانه مجلس در لغــو یكــی از معافيت های 
چالش آفریــن مالياتی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ می توان یک اقدام 
تحســين برانگيز دانســت، هرچند برخی منتقدین با ابراز نگرانی 
در مورد تأثير لغو معافيت ســود ســپرده بانكی بــر بازار خودرو 
و مســكن و... ســخن به نقد این مصوبه گشــودند اما می توان با 
توجه به انگيزه شركت ها برای سپرده گذاری در بانک ها كه همان 
پایين آوردن ریســک ســرمایه گذاری است، این ســخن را رد كرده 
و پيش بينــی رونق صندوق های ســرمایه گذاری بــا انتقال وجوه 
سپرده شــده در بانک ها را كــرد اما درنهایت بایــد منتظر ماند تا 
تصميم اشــخاص حقوقی در قبال سپرده های خود را رصد كنيم. 
آیــا همچنان با وجود ماليات ۲۵درصدی كه از ســود ســپرده ها 
مطالبه می شــود، همچنان ســپرده ها در بانک ها باقی می ماند یا 
در خارج از صندوق های ســپرده بانک به دنبال كســب منفعت 

خواهند رفت.

نمایشگاه کتاب تهران؛ همچون نهاد اجتماعی
شــاید درســت تر این باشــد كه بــه جای تــالش بيهوده 
برای تبدیل نمایشــگاه كتاب تهران به نمایشــگاهی شبيه 
نمایشــگاه فرانكفورت، تالش كنيم همين شباهت نداشــتن به نمایشــگاه های دیگر را به 
ویژگــی و مزیتش تبدیل كنيم و عيب هایش را رفع كنيــم و جلوی ضررش را -جاهایی كه 
ضرر دارد- بگيریم و آن را از انحصار دولتمردان و ناشران خارج كنيم. آنچه نمایشگاه كتاب 
را با دیگر نمایشــگاه ها متمایز و اتفاقا از نظر بازدید عمومی پررونق تر می كند، تبدیل شــدن 
خود به خودی نمایشگاه به یک نهاد اجتماعی و آیين مردمی است. اگر اهداف بنيان گذاران 
نمایشــگاه كتاب تهران را ببينيم، نســبت به آنچه بعد اتفاق افتاد، هدف های كوچک و در 
دسترســی را دنبال می كردنــد و آن تأمين كتاب و منابع خارجــی و داخلی بود و جالب تر 
اینكه در نخســتين سال ۱۹۸ ناشر خارجی و ۲۰۰ ناشر داخلی در نمایشگاه شركت داشتند، 
در حالی كه در ســال های اخير این نســبت تقریبا برابر به ۸۰۰ ناشــر خارجی )تازه اغلب 
ناشــران حضور مستقيم ندارند و نماینده های ایرانی شــان شركت می كند( در برابر بيش از 
دوهزارو ۱۰۰ ناشــر داخلی رسيده است. نمایشگاه كتاب تهران با اینكه با اهدافی مشخص 
و در زمانی كه هنوز ایران درگير دفاع و جنگ بود، شروع شد، رفته رفته به دليل نياز جامعه 

به رویدادها و آیين های ملی و مردمی و اســتقبال مردمی از آن به نهادی اجتماعی تبدیل 
شــد. شاید در ســال های پایانی دهه 6۰ و اوایل دهه ۷۰ نمایشگاه كتاب تهران تنها رویداد 
بزرگ فرهنگی بود كه جامعه در آن عامليتی مســتقل از نهادهای رسمی داشت، هرچند 
این عامليت اندک بود و چه بســا در ســال هایی در دیدار با نویسندگان غایب از رسانه های 
رسمی و حضور غيررسمی در رویدادی رسمی خالصه می شد كه نشانه اش را احتماال باید 
در همان ســيب زمينی خوردن و لميدن در چمن ها و گفت وگو دید. تفاوت نمایشگاه كتاب 
از ایــن نظر با جشــنواره های دیگر مثل فيلم فجر در دسترســی ارزان و فراهم كردن نوعی 
عرصه و فضای عمومی در كنار یک رویداد رســمی بود كه شــاید مهم ترین عامل استمرار 
 نمایشــگاه است كه در سخت ترین سال ها هم برگزار شــده و تا دوران كرونا فقط یک سال 
متوقف شــده بود. بنيان گذاران نخســتين دوره های نمایشــگاه، از این كاركرد نمایشــگاه 
آگاهی چندانی نداشــتند، امــا برگزاركنندگان بعــدی خيلی زود این نكتــه را فهميدند و 
دریافتند كــه این رویداد با همه رویدادهای دیگر تفاوت دارد و نمایشــگاه نه تنها خصلتی 
آیينــی به خود گرفته بلكه می تواند مانند رســانه عمل كند. درســت اســت كه در همه 
این ســال ها دولت بيش از نهادهای خصوصی و عمومی در سياســت گذاری نمایشــگاه 

مؤثر بوده اســت، اما شــكل  گرفتن خود به خودی نمایشگاه در ســال های برگزاری، دست 
دولت را هم در تغيير و تبدیل آن خيلی باز نگذاشــته اســت و تالش هــای آنان در برخی 
 از دوره هــا برای تغيير نمایشــگاه راه به جایی نبرد و نمایشــگاه برخــی خصلت هایش را 
حفظ كرده اســت. نمایشــگاه كتاب تهران به آیينی تبدیل شده است كه مردم در آن نوعی 
حضور متفاوت و خوشایند را تجربه می كنند، دولت امكانی برای نمایش عمومی شعارها 
و ایده ها و اهدافش پيدا می كند، ناشــران با عرضه مســتقيم كتاب هایشان سود بيشتری در 
زمانی كوتاه تر كســب می كنند و رسانه ها و فضای عمومی به كتاب توجه نشان می دهند و 
درباره اش ســخن می گویند و هریک سهم و اعتباری از نمایشگاه می گيرند. بااین حال شيوه 
برگزاری نمایشگاه با انتقادهایی روبه رو است. بخشی از این انتقادها به اقتصاد نمایشگاه و 
هزینه و فایده آن برمی گردد، بخشی به مسائل و مشكالت اجرائی و زمان بندی و فربه  بودن 
ساختار و... اشاره دارد و برخی به تأثير آن بر نهادهای مستقر نشر مثل كتابفروشی ها و مراكز 
توزیع توجه نشان می دهند كه با افزایش بخش مجازی این تأثير بزرگ تر و گسترده تر خواهد 
شد. به نظرم انتقاد اصلی به نمایشگاه در عدم تناسب بين كاركرد و ساختار برگزاری است. 
نمایشگاه كتاب به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده است، اما برگزاری آن به شيوه یک رویداد 

كوچک است با دو ذی نفع؛ بخشی از دستگاه اجرائی و بخشی از صنعت نشر.
به نظرم مهم ترین دليل استمرار نمایشــگاه كتاب تهران، دفاع از آن همچون یک نهاد 
اجتماعی است كه كاركردهای متنوعی فراتر از فروش كتاب و چند نشست فرهنگی دارد و 

نباید به یک رویداد اجرائی تقليل داده شود.

ادامه از صفحه اول

از سیسمونی تا نان کوپنی
دوم، برخالف شعارهای بخشی اصولگرایان در گره نزدن ادامه از صفحه اول

اقتصاد به توافق هســته ای، به یقيــن خود رئيس دولت 
هم به این نتيجه رســيده كه بدون دستيابی به توافق، رفع تحریم ها و عادی شدن روابط 
تجاری با جهان اقتصاد كشور ســامان نمی یابد. رئيسی از موضع رئيس جمهور و رئيس 
شورای عالی امنيت ملی مسئوليت اصلی را در نهایی كردن توافق هسته ای دارد. تحليل 
غيرواقعی از نتایج جنگ اوكراین و ميزان صادرات نفت كه آمریكا به دليل نياز بازار جهان، 
چشم خود را بسته، نباید دولت را گمراه كند. در صورت شكست نهایی مذاكرات، اوضاع 
مانند هوای بهاری به سرعت تغيير خواهد كرد و حتی چين و هند نيز مانند دوره ترامپ 
از خرید نفت ایران خودداری خواهند كرد. اروپا در واپســين تالش برای نجات مذاكراتی 
كه حسب اطالعات موثق به پایان رسيده، انریكه مورا، معاون سياست خارجی و مسئول 
مذاكرات وین را به تهران گسيل داشته است. بيایيد از این فرصت استفاده كنيد. اگر امروز 
برجام به ســرانجام برسد، بهتر از فرداست. شــرایط جدید ایران و مشكالت سنجاق شده 
بر توافق هســته ای را كه ربطی به برجام ندارد و مانع اصلی بر ســر راه احيای آن است، 

می توان در پرونده و مذاكرات جداگانه ای با آمریكا حل وفصل كرد.


