
سرمقاله

 هالل و منطق مالیات

هدف اوليــه از اخذ ماليات گرفتن بخشــي از 
درآمدهاي مردم براي تأمين بودجه دولت هاست. 
درواقع دولت هــا خدماتي را به مــردم مي دهند 
كه بايد به ازاي آن، هزينــه اش را از مردم تأمين و 
دريافت كنند و چون افراد به نســبت درآمدشان 
از اين خدمات بهره مند مي شــوند، بايد از طريق 
ماليات در تأمين اين هزينه ها مشــاركت كنند. 
هدف ديگر ماليات كاهش نابرابري های اقتصادی 
و خدماتی است. به عبارت ديگر، سازوكار اقتصادي 
به گونه اي است كه ممكن اســت به تكاثر ثروت و 
نابرابري شديد منجر شود. به همين دليل ازطريق 
سياست هاي مالياتي به نفع افراد كم درآمد و عليه 

ثروتمندان اين نابرابري تا حدی تعديل مي شود.
سياســت كاهش نابرابری از دوطريق اعمال و 
اجرا مي شود؛ يا دولت ماليات را مي گيرد و به طور 
مســتقيم آن را صرف امور عمومي مــردم و افراد 
نيازمنــد مي كند يا آن كه اجــازه مي دهند مردم 
به فراخور حال و اولويت هاي خودشــان بخشي از 
ثروت خويش را صــرف اين امور كنند و به جايش 
تا حدی از پرداخت ماليات معاف شــوند. اين كار 
از يــك جهت بهتر اســت، زيرا نوعي مشــاركت 
خصوصي مردم در امور خيريه را نيز تأمين مي كند. 
براي نمونه در ايــاالت متحده آمريــكا، موديان 
مالياتي مي توانند تا ســقف معيني از ماليات خود 
را مستقيما به نهادهاي خيريه و امدادي پرداخت 
كنند و اين مبلغ به جاي ماليات آنان منظور شود. 
يكي از داليل گستردگي مشاركت هاي مردمي در 
اين كشور در امور خيريه وجود همين قاعده است، 
حتی می توانند به جوامع ديگر هم كمك كنند و 

اين كمك ها منحصر به اياالت متحده نيست.
اكنون ببينيم كه آيا با منطق مذكور مي توان از 
فعاليت هاي هالل احمر ماليات گرفت؟ در درجه 
اول هالل احمر يك نهاد انتفاعي نيست، بلكه يك 
نهاد امدادی و خيريه است. به عبارت ديگر، نه تنها 
نفعي از فعاليت هاي اقتصــادي خودش نمي برد، 
بلكه همه آنها را بايد دراختيار مردم و امور امدادي 
و كمك رساني قرار دهد. به عالوه هالل احمر بخش 

اصلی بارهای دولت را به دوش می كشــد. گرفتن 
ماليات از اين نهاد نه به بودجه دولت كمك مي كند 
و نه به تعديل ثروت، حتــی می توان گفت كه هر 
دو را بدتر مي كند، زيرا پرداخت ماليات به معناي 
كم شدن درآمدهاي اين جمعيت است و دولت بايد 
از هرطريق كه مي داند، اين كسری درآمد را تأمين 
كند و به هالل احمر بپردازد. پس نفعي براي دولت 
ندارد، ولي اگر دولت ماليات اخذشــده را به هالل 
نپردازد، از خدمات هالل كم كرده كه اين به ضرر 

مردم آسيب پذير و به ضرر برابري اقتصادي است.
به عــالوه منطــق و عقــل حكــم مي كند كه 
شــركت هاي خصوصي نيــز بتوانند بخشــي از 
ماليات خود را به نهادهاي امدادي مثل هالل احمر 
پرداخت كنند و خودشان هم برمصرف آن نظارت 
داشته باشند، حال چگونه است كه به جاي تأمين 
اين منابع درآمدي براي هالل احمر، از گوشــه و 

كنار درآمدهاي آن زده مي شود؟
متأسفانه هنگام تصويب بودجه با منطق ديگري 
بودجــه هالل احمر كاهش يافــت و اكنون نيز به 
گونه ديگري. براي دســت اندركاران هالل احمر 
نفعي شــخصي در افزايش بودجــه هالل وجود 
ندارد. مي توان بودجه آن را صفر كرد، ولي دراين 
صورت چه كســي پاسخگوي مشــكالت و عدم 
اجراي وظايــف هالل احمر خواهد بــود؟ جامعه 
ايران در موقعيتي اســت كه احتمال بروز حوادث 
و مشكالت پيش بيني نشــده آن بيش از گذشته 
شده است، براي مقابله با اين حوادث نيازمند يك 
نهاد قدرتمند امدادي هستيم، ولي مهم تر اين كه 
در دوران جديد مأموريت هاي نهادهاي مشــابه 
هالل احمر درحال افزايش اســت تــا موضوعات 
بيشتري را پوشــش دهند و طبعا اين كار نيازمند 
ســرمايه هاي مادي و انساني بيشــتر نيز هست. 
بهره وري ســرمايه هايي كه صــرف فعاليت ها و 
وظايف هالل احمر مي شــود، بســيار باالســت. 
پس بجاســت كه درحكم صادره با نــگاه جديد 
تجديدنظر شود و اگر هم در نهايت راهي براي آن 

نماند، در اصل قانون اصالحات الزم صورت گيرد.
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  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتي براي حضور 20 میلیون گردشگر 
در ایران برنامه ریزی کرد

  سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی به 7/6 درصد رسید

جامعه

 صفحه 16

 پایان نامه فروشی 
در ایستگاه بهارستان

 وزیر علوم  در گفت وگو با »شهروند« می گوید الیحه ای را
 برای مقابله با پایان نامه فروشی به مجلس فرستاده است

   محمود صادقی: الیحه مقابله با 
پایان نامه نویسی در کمیسیون آموزش 

بررسی می شود
    احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم: برای 

برخورد با خاطیان آیین نامه ای ابالغ کردیم

رئیس کمیسیون بودجه شورا، رقم بدهی های شهرداری تهران را اعالم کرد 

20هزار  میلیارد تومان بدهی 
   رئیس کمیسیون سالمت شورا در گفت وگو با »شهروند«: مردم باید بدانند در شهرداري چه اتفاقي افتاده است 

      سرخو، رئیس کمیته عمران:  شرکت جهان، مگامال را از شهرداري خرید، به بانك شهر گران تر فروخت

موافقت رئیس 
مجلس با معافیت 

هالل  از   مالیات

رئیس جمعیت هالل احمر عنوان کرد: 

 حمایت مجلس براي تحقق اهداف 
جمعیت را قدر بدانیم

  مطهری: ممکن است حریت 
و آزادگی نمایندگان از بین برود

 روایت رخشان بنی اعتماد
 از »آی آدم ها«

 نظر مردم نسبت به مسائل کشور 
چقدر تأثیرگذار است؟

به بهانه سالگرد سقوط خرمشهر  
زنانی که در شهر ماندند

طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد 
 اقتصادی در گفت وگو با موافقان

 و مخالفان بررسی شد 

شهروند| روز گذشته برخی نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی طی سواالتی از وزير اطالعات اين وزارتخانه تحت 
مديريت ســيد محمود علوی را به خاطــر بی توجهی در 
مقابله با نفوذ بيگانگان مورد انتقاد قرار دادند. نمايندگان 
سوال كننده از وزير اطالعات، جواد كريمی قدوسی، نماينده 
مشهد؛ حســن نوروزی، نماينده رباط كريم و حسينعلی 
حاجی دليگانی، نماينده شاهين شهر بودند. موضوع سوال 
نيز به سفر اخير يكی از نمايندگان سابق كنگره آمريكا به 
ايران مربوط می شد. سوال از وزير اطالعات درحالی مطرح 
شد كه نمايندگان مجلس با غيرعلنی شدن جلسه مخالفت 

كرده بودند. 
نقوی حسينی، سخنگوی كميسيون امنيت ملی مجلس 
سوال نخســت را اين طور قرائت كرد: »سوال اول پيرامون 
حضور سناتور آمريكايي در ايران بود. آقاي حاجي دليگاني 
با توجه به مسأله نفوذ سوال داشتند كه حضور اين سناتور 
به چه دليل بــود؟« نقوي در توضيح ســوال هاي بعدي 
نمايندگان از وزير اطالعات اظهار كرد: »سوال دوم در مورد 
قراردادي كه با يك شركت بازي رايانه اي بسته شده است، 
بود كه آقاي وزير گفتند هنوز قراردادي بسته نشده است و 
اين شركت از شركت هاي قوي رايانه اي است و ما مي توانيم 
از اين شركت در راستاي هنجارها و ارزش هاي خود استفاده 
كنيم. سوال سوم، اين بود كه علت سفرهاي طوالني مدت 
رئيس دانشــگاه علم و صنعت به خارج از كشور چيست؟ 
آقاي علوي گفت كه ما كليه ســفرها را بررسي كرديم و 
هيچ كدام از سفرها مورد امنيتي نداشته است. در پايان اما 

سوال كنندگان قانع نشدند و اينك سوال را مي شنويم.« 
در ادامه وزير اطالعات براي پاســخگويي پشت تريبون 
مجلس قرار گرفت و گفت: »سواالت در كميسيون مطرح 
شد و پاسخ مبسوط به هر سه سوال داده شد. طبيعی است 
كه در جلسه علنی با آن شــرح و بسط نمی توان پاسخ داد 
چون برخی از جنبه ها بيش از آن كه مورد استفاده صحيح 
نمايندگان و مردم قرار بگيرد، مورد سوءاستفاده دشمن قرار 
می گيرد. طبيعی است نه نماينده و نه مردم راضی به طرح 

آنها از تريبون عمومی مجلس نيستند.« 
در ادامه جلســه، كريمی قدوســی به عنوان نماينده 
سوال كننده، پشت تريبون مجلس رفت و گفت: »رهبری در 
چند  سال اخير توجه زيادی به مسأله نفوذ دشمن داشتند، 
به طوری كه كليدواژه نفوذ پرتكرارترين كليدواژه های ايشان 
بوده است. ملت ايران بدانند همان قدرت بازدارنده نظامی 
و شهرهای موشكی و راهبردهای مأيوس كردن از تهديد 
نظامی با همان ســطح و كيفيت در حوزه قدرت امنيتی و 
اطالعاتی نظام فعال است و نمی گذارد كشور شهدا و امام 

شهدا ضربه ای دريافت كند.« 
اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس معتقد 
است: »اگرچه مصاديقی هم ذكر شده است، اما موارد كلی 
هم وجود دارد كه انتظــار داريم وزير اطالعات آن مقداری 
كه می توانند با رعايت مســائل امنيتی اين دغدغه مردم 
و نمايندگان را بــرای تهديدپذير بودن نظام از ناحيه نفوذ 
توضيح دهند. رهبري بارها در هشدارهاي هوشمندانه اي 

به پروژه نفوذ دشمن اشاره كردند و همه دستگاه هاي نظام 
بايد به اين هشدار ها حساسيت نشان دهند و طبيعي است 
كه دستگا ه هاي اطالعاتي بايد حساسيت بيشتري داشته 

باشند.«
پس از اتمــام صحبت هــاي كريمي قدوســي، وزير 
اطالعات اين گونه پاسخ داد: مسأله نفوذ يك پروژه عميق 
است كه از پيچيدگي برخوردار اســت و در اين رابطه بايد 
روش ها، ابزار،  راه ها،  عناصر و انواع نفوذ اعم از نرم، سخت، 
جرياني و رخنه اي مورد توجه قرار گيرد. مقابله با نفوذ هم 
بايد با مطالعه اين بخش ها انجام شود. با اشراف اطالعاتي 
و رصد هر حركت مشــكوكي الزم است تا بتوانيم جلوي 
نفوذ را بگيريم. علوي با انتقاد از سوءاســتفاده از واژه نفوذ 
گفت: »سوءاســتفاده از پروژه نفوذ و استفاده ابزاري از آن 
در منازعات سياسي ، مقابله با نفوذ را به انحراف مي كشاند. 
برخورد سطحي و غيرهوشمندانه با راهبرد رهبري جفا به 

اين هشداري است كه رهبري دادند.« 
 علوي گفت: »الزمه مقابله با نفوذ اين نيست كه در هاي 
كشور بسته شود. طبيعي است كه يك زمان در زمستان 
حشراتي در محيط هستند و به منزل شما وارد مي شوند، 
نوعا زمينه نفوذ كمتر است، چون به دليل بسته بودن درها 
زمينه ورود حشرات كمتر است اما وقتي بهار شد و درها را 
باز كردي احتمال ورود بيشتر حشرات وجود دارد. راه مقابله 
با حشرات بستن درها و محروم شدن از هواي بهاري نيست 
راه استفاده از توري براي جلوگيري از حضور حشرات است. 
وزارت اطالعات توري قوي اســت كه هم اجازه اســتفاده 
از هواي بهــاري را مي دهد و هم جلوي ورود حشــرات را 

مي گيرد.« 
وزير اطالعات با تاكيد بر اين نكته كه بيان برخي از مسائل 
با امنيت كشور ســازگاري ندارد و اگر دوستان مايل بودند 
در جلسه غيرعلني گفته مي شود، افزود: اما در مورد سوال 
نمايندگان، سفر »جيم داباكيس« سناتور يكي از ايالت های 

آمريكا به ايران بايد بگويم اگر بخواهيم معادل سازي كنيم 
اين فرد همچون عضو يكي از شــوراهاي شهرهاي يكي از 
استان هاست. وزارت اطالعاتي كه بر داعشي هايی كه  بدون 
گذرنامه وارد كشور مي شوند، اشراف دارد و آنها را زير ضربه 
برده است، آيا ممكن است نسبت به ورود افرادي از مرزهاي 

رسمي اشراف اطالعاتي نداشته باشد؟ 
علوي گفت: وزارت بر ورود اين ســناتور كامال اشــراف 
داشته است. هيچ موردی از چتر اطالعاتي سربازان گمنام 
خارج نبوده اســت و ذكر بيشــتر از اين را مي دانم شــما 
نمي پسنديد، چون اين نياز اطالعاتي دشمن را هم فراهم 
مي كند. اين آقاي سناتور در  سال 1389 به ايران سفر كرده 
بودند، برادرها اشــاره كردند كه ايشان عضو سابق سناي 
اياالتي بوده است و اين آقا با استيفن موريس در  سال 89 
وارد كشور شــدند. براي وزارت اطالعات جاي سوال است 
كه چطور سفرشان در  سال 94 موجب سوال مي شود اما 
سفر 15 روزه ايشان در  سال 89 حساسيت ايجاد نكرده و 

جنجال رسانه اي راه نينداخته است؟ 
در اين ميان پزشكيان كه رياست جلسه را برعهده داشت، 
گفت كه »يك سري از نمايندگان خواهان غيرعلني شدن 
هســتند« و اين نكته با مخالفت وزير مواجه شد و علوي 
گفت: آقاي رئيس ما خودمان رعايت يك ســري اصول را 
مي كنيم و من خواهش مي كنم سوال علني مطرح شده 
است، پس بگذاريد جواب را هم علني بگويم. اگر دوستان 
از پاسخ قانع نشدند جلسه غيرعلني برگزار كنيد و ما هم 
مبسوط پاسخ مي دهيم چون ســوال علني بود، بگذاريد 
جواب هم علني شود. در صورت غيرعلني شدن حق وزارت 

اطالعات ضايع مي شود. 
در پايان مســعود پزشــكيان كه رياست جلسه علنی 
را برعهده داشــت از كريمی قدوسی ســوال كرد كه آيا از 
توضيحات وزير قانع شــده اســت يا نه كه با پاسخ مثبت 

كريمی قدوسی همراه شد.

الزمه مقابله با نفوذ بستن درهاي كشور نیست
پاسخ  وزیر اطالعات به سوال 3 نماینده درباره مقابله با نفوذ   

   سوءاستفاده از پروژه نفوذ و استفاده ابزاري از آن در منازعات سیاسي ، مقابله با نفوذ را به انحراف مي کشاند

نیره خادمی| جلســه ديروز شورای شهر 
تهران خبر، كم نداشت. از بدهی های ميلياردی 
شهرداری تهران تا ماجرای جديد خيريه امام 
رضا )ع(، از موضوعاتی بودند كه اعضای شورای 
شهر ديروز درباره اش صحبت كردند، حتی در 
بعضی از اين صحبت ها، كارشان به انتقادهای 

تند از هم رسيد. 
 كمك به خيريه امــام رضا)ع( درهفته هاي 
قبل ازسوي رئيس كميســيون سالمت شورا 
مطرح شد، اما حاال بهانه اي براي تسويه حساب 
چندماهه ساير اعضاي شورا با انتشاردهندگان 
تخلفات شهرداري شــده است. رئيس شوراي 
شهر، عضو هيأت رئيسه شورا و رئيس كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر كساني بودند 
كه روزگذشته با لحنی تند، اتهامات مطرح شده 
درماه هاي گذشته نسبت به شهرداري را مورد 
نقد قرار دادند. البته طرف صحبت و كنايه آنها 
رحمت اهلل حافظي، رئيس كميسيون سالمت 
شوراست و معتقدند كه شوراي شهر و شهرداري 
درباره كمك به اين خيريه تخلفي نداشته اند. 
محســن پيرهادي، عضو هيأت رئيســه شورا 
نخستين كسي بود كه درجلسه ديروز شورای 
شــهرتهران در اين باره حرف زد: »ما معتقديم 
نبايد با ســالمت مردم برخورد سياسی شود؛ 
چنانكه وقتی دختر آقای  هاشمی رفسنجانی 
برای ساخت بيمارســتان بيماری های خاص 
ازشورای شهر درخواست كمك كرد، من به رغم 
تفاوت ديدگاه ها با اين خانواده بدون هيچ گونه 
نگاه سياسی  با درخواست كمك وی، موافقت 
كردم و اين موضوع درشورای شهر به تصويب 
رسيد.« او به ماجراي حضور حافظي درسازمان 
تامين  اجتماعي اشاره كرد: »آيا خوب است كه ما 
هم به موضوع تحقيق و تفحص مجلس از تأمين  
اجتماعی در زمان مديريت شــما اشاره كنيم 
كه در آن زمان چندبــار هيأت مديره كارخانه 
سيمان جابه جا شد و تخلفات چند ميلياردی 
صورت گرفت. گفته ام؛ شما برای تخريب ائتالف 
می كنيد و درست هم گفته ام، آقای حافظی شما 
سه سال ونيم است كه شهرداری را كه خوب كار 

كرده، تخريب می كنيد...
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