ابوالفضل قناعتی ،عضو سابق شورای شهر
در گفتوگو با «وطن امروز» از عملکرد
یکسالهمدیریتشهریتهرانمیگوید

جدال برای حفظ رتبه پنجم بازیهای آسیایی

خطر ازبکها بیخ
گوشکاروان ایران

فقط حقوقها
را میپردازند!

صفحه 14
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صفحه 11

والدت باسعادت بابالحوائج حضرت موسیبنجعفر علیهالسالم را شادباش میگوییم

يادداشتامروز

تيترهايامروز

عاشورا ماند
اربعین هم میماند

وزیرخارجه فرانسه بار دیگر
بر مهمترین مطالبه آمریکا
درباره برجام تأکید کرد

موشکها
ومنطقهرا
میخواهد!

حسین قدیانی

صفحه 5

برنامههای جدید حمایتی دولت اعالم شد:
تحویل بسته 25کاالی اساسی به همه مردم

کوپنالکترونیکی
میآید
صفحه 16

آغاز پیشفروش محصوالت ایرانخودرو
و سایپا با شرایط خاص در هفته جاری

40هزارخودرو
وارد بازارمیشود
صفحه 3

بیانیه «کارگزاران»
و«اعتدال وتوسعه»

علیهیکدیگر
صفحه 2

جشن  5سالگی «دکتر سالم» متفاوتترین
ی-اجتماعی کشور برگزار شد
برنامه طنز سیاس 

تقدیرازشهرامگیر

رهبر انقالب در دیدار هیأت دولت  14توصیه و سرفصل مهم را
برای عالج وضعیت اقتصادی موجودگوشزد کردند

عكسKhamenei . ir :

جهت اقدام
صفحه 2

صفحه 13

روزنه

چرا رهبر انقالب از دولت
حمایت میکنند؟
کمال لطفی

در چن��د ماه گذش��ته و پس از آش��فتگی
بیس��ابقه بازار ارز و سکه و بالطبع بهم ریختن
بیش از پیش وضعیت معیشت مردم ،درخواست
کنارهگیری حس��ن روحانی از ریاستجمهوری
از س��وی برخی سیاس��یون و همچنین برخی
جریانات مغرض مطرح شد.
اما این درخواست با عتاب شدید رهبر معظم
انقالب اس�لامی مواجه شد به صورتیکه ایشان
اینگونه رفتارها و درخواستها را «بازی در زمین
دشمن» معرفی کردند.
این راهبرد آیتاهلل خامنهای با تعجب برخی
از تحلیلگران و برخی اقشار جامعه همراه بود اما
در تبیین چرای��ی این راهبرد میتوان به دالیل
ذیل اشاره کرد.
 -۱سیره همیشگی رهبر معظم انقالب دفاع از
دولتهای مختلف برآم��ده از رای مردم در ۳۰
سال گذشته بوده است هرچند عملکرد برخی از
این دولتها عمال برخالف سیاستهای اعالمی و
اعمالی نظام و رهبری بوده است.
« -۲امنی��ت روانی مردم» همواره جزو الینفک
اس��تراتژی کالن حضرت آی��تاهلل خامنهای در
اداره کش��ور بوده اس��ت و ایش��ان در برهههای
مختلف  ۳۰س��ال گذشته به دفعات ،صریحا در
براب��ر اقداماتی که زمینه بره��م خوردن امنیت
روانی مردم را فراهم میکرد ،ایستاده و با تمام قوا
برای این مساله به میدان آمده و از دادن هزینه
نیز ابایی نداشته و ندارند و درخواست برای کنار
زدن دول��ت ،گام خطرناک��ی در بره��م ریختن
امنیت روانی مردم است.
 -۳در وضعیت فعلی کش��ور که نابسامانیهای
محیرالعق��ول در بازار موجب ایجاد مش��کالت
فراوان برای مردم شده است ،قدم بزرگ دشمن
در زمان کنونی برای ضربه زدن به کش��ور برهم
ریختن «ثبات سیاسی» است.
هیچکس��ی منکر ناکارآمدی دولت در اداره
کش��ور بویژه در ماههای اخیر نیس��ت اما تصور
کنید دولت فعلی کنار برود! تا ماهها کشور درگیر
انتخابات مجدد و سپس انتخاب مدیران و دیگر
تبعات تغییر دولت مستقر خواهد بود!
ب��ه عبارت دیگر ،کش��ور در حس��استرین
ش��رایط بدون دول��ت مانده و آش��فتگی فعلی
چندین برابر خواهد شد!
ادامه در صفحه 12

نظام مالیاتی از مهمترین نظامات
دیدگاه
اقتصادی اداره کش��ور اس��ت که
دارای کارکردهایی منحصربهفرد است؛ کارکردهایی
ب��ا بیش��ترین اثرگ��ذاری و کارآم��دی الزم برای
نقشآفرینی دولت در اقتصاد .به طور کلی میتوان
 3کارکرد مشخص برای نظام مالیاتی برشمرد که
عبارتند از کارکرد درآمدی ،اجتماعی و مدیریتی.
برای عموم مردم کارکرد درآمدی ش��ناخته شده
اس��ت و عمدتا نقش مالی��ات را در همین خالصه
میکنن��د .هدف این کارک��رد ،تامین مالی بودجه
دولت اس��ت که از اهمیت فوقالع��ادهای برخوردار
اس��ت ،زیرا مالیات پایدارترین و باثباتترین منبع
درآمدی دولت اس��ت که به طور مستقیم حاصل
عملکرد درونزای اقتصاد کش��ور است .در کارکرد
اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات ،بازتوزیع
ثروت ،تصحیح نابرابریهای درآمدی و کاهش فاصله
طبقاتی است که از جایگاهی باال برای نیل به عدالت
اجتماعی برخوردار است .در کارکرد آخر که جنبه
مدیریتی دارد ،هدف از وضع مالیات جهتدهی به
جریان اقتصادی کشور ،تثبیت نوسانات اقتصادی،
تخصیص منابع به بخشه��ای مورد نظر و کمک
به تس��ریع فرآیند پیشرفت است .این جنبه نیز از
اهمیت ویژهای نسبت به سایر ابزارهای ممکن در
سیاس��تگذاری برخوردار است .سالمت و کارکرد
درست نظام مالیاتی در این  3عرصه ،اعتماد مردم و
حرکت صحیح چرخ اقتصاد را به ارمغان میآورد و
از طرفی ضعف و کارکرد نادرست نظام مذکور منجر
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به نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

ضرورت تحول در نظام مالیاتی کشور
عباس شریفی

وفور درآمدهای نفتی و تساهل مسؤوالن تاکنون
موجب ش��ده ،با گذشت  40س��ال از عمر انقالب
اس�لامی ،نظام مالیاتی متناس��ب با ظرفیتهای
اقتصادی کشور توسعه نیابد و عمده مصارف کشور
با فروش ارزان گنجی به نام نفت تامین شود .نفتی
ک��ه با خام فروش��یاش به قیمتی ارزان از دس��ت
میدهیم و ب��ا واردات فرآوردههای بیش��مار آن،
مجموعا قیمت بیشتری را برای رفاهمان میپردازیم.
تراز منفی تجارت خارجیم��ان و قدرت اقتصادی
کشورمان گواه خوبی برای به تصویر کشیدن چنین
فرآیندی است.
حتی اگر به فکر توس��عه ج��دی نظام مالیاتی
خود نباشیم و پایههای جدیدی برای اخذ مالیات
همانند کشورهای توسعهیافته تعریف نکنیم ،نگاهی
به وضعیت پرداخت مالیات بخوبی با دیگر واقعیات
اقتصادی کشور تطابق دارد .به طور مثال دولت در
الیحه بودجه سال  ،97اینگونه پیشنهاد داده بود که
ح��دود  35درصد از منابع عمومی بودجه از محل
درآمدهای مالیاتی تامین شود که بالغ بر  129هزار
میلیارد تومان است .همچنین مالیات بر درآمد افراد
و مش��اغل ،حدود  19هزار میلیارد برآورد شده بود
که تنه��ا  15درصد از کل درآمده��ای مالیاتی را
شامل میش��د .ترکیب این  15درصد نیز به شرح
زیر است:

 6/1هزار میلیارد تومان سهم کارمندان دولت 5/7ه��زار میلیارد تومان س��هم کارکنان بخشخصوصی
 6/1هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل 1/3هزار میلیارد تومان سهم مستغالتاعداد فوق نشان میدهد کارمندان بخش دولتی
و خصوص��ی تقریبا  2برابر میزان کس��به و اصناف
مالی��ات پرداخ��ت میکنن��د! از آن جالبتر میزان
س��هم مالیات بر ثروت اس��ت .این میزان برابر 3/5
هزار میلیارد تومان است .این رقم کمتر از  3درصد
درآمدهای مالیاتی و حدود  25صدم درصد از تولید
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ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
به طور کل��ی و با فرض تحقق کامل درآمدهای
مالیاتی در سال  97میتوان گفت حدود  129هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد شد
که این رقم نسبت به درآمدهای مالیاتی قانون بودجه
س��ال  96که حدود 116هزار میلی��ارد تومان بود،
حدود  10درصد رشد داشته است .این یعنی با فرض
تورم  10درصدی ،رقم مالیات نسبت به سال گذشته
هیچ تغییری نکرده است .نگاهی به تحوالت ارزی و
افزایش قیمتها نشان میدهد تورم امسال ،فاصله
بسیاری با تورم  10درصدی دارد .این تورم بیشترین
آسیب را به کسانی خواهد زد که حقوقشان در طول
س��ال ثابت است و در مقابل آسیب کمتری را برای

کسبه و اصناف درپی خواهد داشت .همچنین برای
صاحبان ثروت نیز که سهم  3درصدی از درآمدهای
مالیات��ی دارند نهتنها بیض��رر ،بلکه احتماال حامل
سودهای بادآورده کالنی بوده است.
ای��ن وض��ع تورمی ک��ه نش��اندهنده کاهش
درآمدهای مالیاتی دولت نس��بت به س��ال گذشته
و از س��ویی بیعدالتی گس��ترده مالیاتی در جامعه
اس��ت ،ضرورت اصالح و تقویت نظام مالیاتی کشور
را دوچندان میکند .نتایج بررسیها درباره پتانسیل
مالیاتی نش��ان میدهد اقتصاد ای��ران از حدود 50
درصد پتانسیل مالیاتی خود محروم است.
ب��ه عب��ارت دقیقت��ر ،ط��ی بی��ش از  2دهه،
متوس��ط تالش مالیاتی (به معنای نس��بت مالیات
جمعآوریشده به میزان قابل جمعآوری) حدود 54
درصد بوده اس��ت 3.این موضوع باعث میشود فشار
مالیاتی بیشتری بر طبقات خاصی متمرکز شده و
عالوه بر عدم امکان استفاده دولت در تامین مناسب
درآمده��ای خود ،منجر به نارضایتیهای اجتماعی
و سیاس��ی ش��ود ،لذا ضرورت دارد ه��ر چه زودتر
نسبت به کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور تدابیری
اندیشیده و اجرایی شود.
---------------------------------پینوشت

 -1وزارت امور اقتصادی و دارایی ،1396 ،برنامههای
پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397
 -2معاونت پژوهشهای اقتصادی ،1396 ،بررسی
الیحه بودجه سال 1397
 -3همان
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یکی با «مسلمیه» و یکی با «موسم حج» و
یکی با «سعی صفا و مروه» و یکی با «دعای عرفه»
و یکی با «عید قربان» و یکی با «غروب خورشید
روز غدیر خم» و یکی هم مثل س��یدهخانوم با
«صدای زنگ سینی به دستان کمک به هیأت»
متوجه میشود «محرم» نزدیک است! چادر به
کمر میبندد و بدوبدو میرود برای بچهها اسپند
دود میکند تا مبادا «متوسلین به حضرت قاسم»
چشم بخورند! پارسال خودم در کوچه دیدم که
یک تراول پنجاهی گذاش��ت در سینی بچهها،
عالوه بر آن  ۱۰تومانیهای نوی ممهور به مهر
علی که به هر کدامش��ان یکی داد! عاش��ق این
بچهها و این اسم ناز هیأتشان است؛ نیست که
اسم پس��ر خودش هم «قاسم» بود! شهیدی از
خیل شهدای والفجر  ۸که البته هنوز بعد از ۳۳
س��ال پیکرش بازنگشته! و آنجور که همرزمان
شهید تعریف میکنند ،بعید هم هست بازگردد!
نشسته بود تنهایی روی قایق عاشورا لب ساحل
اروند که چند گلوله ،آتش ش��د بر همه بدنش!
قایق افتاد و قاسم هم افتاد و نه که جزر و مد آب
زیاد بود ،هر چه بچهها جستوجو کردند ،هیچ
نیافتند از آن پیکر قطعهقطعهشده ،اال ساعتی که
دیگر ثانیههایش جلو نمیرفت و دقیقا روی زمان
شهادت قاس��م ،ثابت مانده بود! هنوز هم ثابت
مانده! داردش س��یدهخانوم!  ۳۳س��ال است هر
روز صبح س��اعت هفت و ربع -همان زمانی که
ساعت قاسم نشان میدهد -ساعت را میگذارد
جلویش و بنا میکند خواندن زیارت عاش��ورا! و
همین که به «السالم علیک یا اباعبداهلل» انتهای
زیارت میرسد ،هایهای اشک میریزد! آتشی
بود! آتش��ی بود که حتی به بدنه قایق هم رحم
نکرد ،چه برسد به بدن قاسم!  ۱۹ساله! اعزامی
از تهران! دانشجو! بسیجی! سیدهخانوم میگوید:
«خودم س��ربند «یا زهرا» را بستم پیشانیاش،
قبل از اینکه س��وار اتوبوس ش��ود! نورانی شده
بود! پارس��ال که اربعین رفتم کربال ،مدام قاسم
میآمد جلوی چشمم! در عمود نمیدانم شماره
چند ،جماعتی جوان را دیدم که همه سربند «یا
زهرا» داش��تند! انگار همهشان قاسم بودند! نگاه
کردم دیدم ساعتم که به زمان کربال تنظیمش
کرده بودم ،هفت و ربع اس��ت! از کیفم س��اعت
قاس��م را درآوردم! همان بود! همان هفت و ربع
همیشگی!» قسم به ش��هدا و ساعت و ساحت
شهادتشان ،خدا پاسداری میکند از عاشورا! اگر
قرار بود با  ۴تا شبهه و طعنه و کنایه و زخمزبان،
دست از دامان محرم برداریم ،قاسم شهیدمان هر
روز صبح ،زیارت عاشورا نمیخواند! زنجیرهایها
روزی علیه این زیارت نوش��تند که «باید زیارت
عاش��ورایی دیگر و عاری از عبارات خش��ونتبار
بنویسیم» اما خدا با زیارت باشکوه و جهانشمول
اربعین ،جوابش��ان را داد! قلم به مزدهایی که
امضای حرامیان را تضمی��ن میخوانند و رنگ
لوگ��و را با پرچ��م یزیدیان س��ت میکنند ،نه
عجب ک��ه حاال و به انحای مختلف ،عزمش��ان
بر تخریب اربعین جزم باش��د! نیست هر غلطی
در مث�لا تحریری ه خود میکنن��د و هر دروغی
را بهراحتی میبافند ،زائر مش��هد و کربال را هم
مثل خود میبینند! شگفتا! در شرایطی داعیهدار
عفت و عرق ملی و ناموس وطن شدهاند که خود
غربزدهشان مسافر تور شهوت و کذب هستند و
مکرر اماکن فسق و فجور دنیا را بر سر ایران خراب
میکنند! این جماعت اگر شرف سرشان میشد،
آیا رنگ لوگوی چرکنام ه خود را با پرچم قاتالن
غیورمردانی که س��ختی جنگ در دیار غربت را
به ت��ن خریدند تا هرگز بعض��ی اتفاقات تلخ و
تکاندهنده کشورهای منطقه در ایران عزیزمان
نیفتد ،ست میکردند؟! هدف شومشان که کامال
واضح اس��ت چیست! تفرقه انداختن میان ملل
مسلمان بویژه ایرانیها و عراقیها ،بلکه از شکوه
زیارت اربعین بکاهند! و این هم واضح است که
پشتسر این همه لجاجت ،جوخههایی هستند
که ب��ه جوجهها خط میدهند! عاقبت آن همه
پولی که دش��من در کنگرهاش تصویب میکند
تا علیه مقاومت استفاده شود ،هزینه امثال همین
یاوهگوییها میش��ود! که غرب��زده عراقی ،ذهن
ملت عراق را نسبت به زائر ایرانی مخدوش کند
و غربزده ایرانی ،ذهن ملت ایران را نسبت به زائر
عراقی! و این توطئه ،صدالبته فقط علیه «امنیت
ملی» خودمان نیس��ت و با بررسی همه جوانب
اگر بنگری ،متوجه میشوی که هدف ،تخریب
امنیت ملی منطقه مقاومت است ،با همان نقشه
قدیمی تفرق و دودستگی!
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