
سرمقاله

 وعده 100 برابر کردن مالیات
با حیرت اصناف، فعاالن اقتصادی و کارشناسان مواجه شد

  علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور: اصناف و تولیدکنندگان
برای پرداخت مالیات فعلی هم ناتوان مانده اند

  علی طیب نیا، وزیر اقتصاد: اگر مالیات کشور 3 برابر شود
همه واحدهای تولیدی ورشکسته می شوند

مالیات نجومی  

نامزدهاوکارنامهها
به حرف هــا و گفته ها، به آنچــه در مناظره ها و 
تبلیغات رسانه ها بیان می شود و به ظاهر جدل ها 
و مناقشه ها اکتفا نکنیم. بهترین شاخص و معیار 
برای شــناخت و ارزیابی نامزدها، کارنامه هاست. 
اگر از نوابغ و استثناءها بگذریم، در نظام آموزشی 
کارنامه تحصیلی معرف مناســبی برای سنجش 
میزان موفقیــت افراد در فراگیری دانش اســت. 
در کارنامه آموزشــی، فهرستی از دروس را ردیف 
می کنند و نمــره و امتیاز فرد را پــس از آزمونی 
شفاهی و کتبی و تجربی در برابرش قرار می دهند. 
اگر نامزدهای ریاســت جمهوری را هم به همین 
شــیوه با کارنامه هایشــان ارزیابی و سپس برای 
رأی دادن انتخاب کنیــم، هم خردمندانه تصمیم 
گرفته ایم و هم رضایت خاطر بیشــتری خواهیم 

داشت.
اما ببینیم در ردیف های کارنامــه نامزدها چه 
دروس اختصاصی یــا عمومی باید بنویســیم و 
آنها را باتوجه به چه معیارها و شــاخص هایی باید 
بســنجیم. درس نخست را شــاید بتوان تجربه و 
تخصص نوشت. ریاســت جمهوری امری اجرایی 
و مدیریتی اســت. مدیریتی نــه در مقیاس یک 
اداره، شــرکت، ســازمان یا حتی وزارتخانه، بلکه 
در ســطح اداره یک نظام، یک کشــور و مدیریت 
امور اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی و امنیتی در 
مقیاس ملی. باید دید آن که خود را برای پذیرش 
چنین مســئولیتی نامزد کرده است، چه تجربه و 
سابقه ای در مدیریت امور اجرایی دارد و طراحی 
و پیشــبرد چند برنامه  را که به اهداف مشخصی 
تحقق بخشیده اســت، برعهده داشته است؟ چه 
رشد و پیشــرفتی در حوزه مســئولیت هایش به 
دست آمده اســت؟ آمار و ارقام ناشی از عملکرد 
مدیریتی وی چیست؟ کجاســت؟ چه تناسب و 
سنخیتی بین مســئولیت های قبلی اش- اگر که 
تاکنون در قوای دیگری بر ســر کار بوده اســت- 
با قرارگرفتن در منصب ریاســت جمهوری دارد؟ 
ارتقاي مدیریتــی وی، به تعبیری آسانســوری 

و  حاصــل رفاقت ها و حضور در باندهــا بوده یا با 
خالقیت هــا و کارآفرینی هایش درخشــیده و به 
صورت پلکانی و تدریجی ترفیع مقام یافته است؟ 
اهمیت توجه به این مولفه از آن جهت اســت که 
برخی چون اهل خطبه و خطابه خواندن هستند 
و فنون ســخنوری آموخته اند، در ارایه تصویری 
از توانمندی خویش و تخریــب رقیب، مهارت ها 
دارند. به دانش آموزی ماننداند که انشــاي خود را 
از روی برگه ســفید نانوشته می خوانند و آموزگار 

را هم فریب می دهند.
درس دوم، دانــش و معرفــت اســت. اقتضای 
مســئولیت ریاســت جمهوری برخــورداری از 
پشــتوانه ای غنی از دانش و اطالعات است. تنوع 
و تعدد حوزه هــا و اموری که رئیــس دولت باید 
نسبت به آنها اشراف داشــته باشد، تسلط وی بر 
موضوعاتی که حکــم دروس اختصاصی را دارد، 
الزامی می ســازد. دانش اقتصادی، دیپلماســی، 
مردم شناســی، حقوق و... ازجملــه این دروس 
است. وجه دیگر این شــاخص، میزان ژرفانگری 

و خردمندی نامزدهاست.
برای نمــره دادن به این ویژگــی نامزدها باید 
در ســخنان و گفته های آنان اندکی دقت کرد. با 
کمی تیزهوشــی می توان دریافت که آنچه نامزد 
می گوید ســنجیده و حاصــل تأمل و اندیشــه 
شخصی و درونی وی، است یا بیان و تکرار جمله ها 
و پاسخ هایی به حافظه سپرده شده است. حرف ها 
نتیجه ذهــن خالق نامزد اســت یا بســته های 
کالمی آماده شــده توســط تیم پنهان مدیریت 
و راهبری نامــزد، تا بتواند از پــس رقبا برآید؟ و 
روشــن اســت که این موضوع با مشورت پذیری 
و داشــتن اتاق فکر متفاوت اســت. این امر دقیقا 
معــرف هویت و شــخصیت مســتقل نامزدها و 
 میزان وابستگی آنها به جریان ها و باندهای قدرت

است.
بر فهرســت دروس می توان افزود؛ اما بیایید به 
دلیل محدودیت نوشته مســتقیم به سراغ ردیف 

آخر کارنامه، یعنی اخالق و انضباط برویم. فرض 
کنیم نامزدی برای مســئولیت ریاست جمهوری، 
تجربه و تخصص الزم را دارد و باهوش و استعداد 
اســت. آیا برخورداری از ایــن ویژگی ها کفایت 
می کند؟ به نظر می رســد که ریاســت جمهوری 
را نمی تــوان در حد مبصــری کالس تقلیل داد. 
به ویژه وقتی توصیه می شــود کــه بچه باهوش 
و درســخوان ولی شــیطون کالس را باید مبصر 
کالس کرد تا دســت از بازیگوشــی و شــیطنت 
بردارد و مسئولیت پذیر و با انضباط شود! در مقام 
ریاست جمهوری، اخالق اهمیت ویژه ای می یابد. 
چون سرنوشت یک ملت به وی سپرده می شود و 
باید برای توسعه و پیشرفت عادالنه جامعه تالش 

کند.
آزادیخواهــی و مــردم داری، راســتگویی و 
درســت کرداری، شــجاعت و فروتنی، بردباری و 
بخشندگی برای این مقام و موقعیت، ارزش هایی 
اساسی و حیاتی اســت. مدعی ریاست جمهوری 
نبایــد ریاکار و دروغگو باشــد، اشــرافی زندگی 
کند، فرزندان پورشه سوار داشــته باشد و ادعای 
ساده زیســتی کنــد، در مقام مدیریــت امکانات 
مردمــی را در اختیــار دوســتان و آشــنایان و 
ثروتمندان بگذارد و فریبکارانه از حقوق اقشــار 
فقیر و کم درآمد سخن بگوید و شهوت مقام، روح  

وی را ربوده باشد. 
در انتخــاب نامزدها باید آنهــا و کارنامه عمل 
آنهــا را در دوران مســئولیت های قبلی - هر کجا 
که بوده اند- بــا این ارزش هــا و ویژگی ها محک 
زد. نامزدی که از دروغگویــی پروایی ندارد، برای 
جلب آرا وعده موهوم می دهــد، در ارزیابی رقبا و 
دولت مستقر انصاف نمی ورزد، سنگ های تهمت 
و اتهام را برای تخریب رقیب پرتاب می کند، قصد 
فریب ما را دارد. ما هستیم که باید با هوشمندی و 
هوشیاری فریب نخوریم و از بین نامزدها آگاهانه 
فردی را انتخاب کنیم که کارنامه پاک تری داشته 

است.
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فرهنگ و هنرانتخابات
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آنچهبودآنچههست...
 وزیر اطالعات از  یک پروژه جدید انتخاباتی

 علیه دولت پرده برداشت 
سینمای ایران در 4 سال چه مرزهایی را فتح کرده؟

   با گفتارهایی از: محمد مهدی عسگرپور، مهدی فخیم زاده، فرهاد توحیدی، مسعود اطیابی 
جواد نوروزبیگی، مهدی صباغ زاده، سیامک صفری، محسن کیایی و امیر رضا دالوری
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    صفحه2

شهروند حقوقی

   نقد حقوقی شعارهای مبارزه
 با فساد برخی نامزدهای انتخابات

ریاست جمهوری

ادعاهای بی سرانجام 
در مبارزه با فساد
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جامعه

  منتشر شدن لیست اصالح طلبان و 
اصولگرایان برای شورای شهر تهران  
باعث انتقاداتی در این باره شده است

 همه واکنش ها
به جاهای خالی

   صفحه 16

والدت حضرت قائم )عج( مبارک باد20صفحه  |  500 تومان
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فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(:

   نامزدها گسل های اعتقادی، قومی و زبانی را تحریک نکنند؛این کار تکمیل طراحی دشمن است

امنیتانتخاباتبایدحفظشود

شهروند| یکی از نامزدهــای ریاست جمهوری وعده 
داده اســت مالیــات را 100 درصد بیشــتر می کند. 
وعده ای که به مذاق بازاری ها و تولیدکنندگان خوش 
نیامده است. اصناف که حاال مدت هاست درگیر رکود 
بازار هســتند و بارها در اعتراض به مالیات های وضع 
شــده، بازار را تعطیل کرده اند حاال در کارزار انتخاباتی 
با وعده مالیاتی جالبی مواجه شــده اند.  علی فاضلی 
رئیس اتاق اصناف که از طرح عدد و رقم بدون پشتوانه 
کارشناسی و در این کارزار انتخاباتی گله مند است گفته 
است: افزایش مالیات کشــور به 100 برابر با عقل جور 
نمي آید و معلوم است این موضوع بدون کار کارشناسي 

مطرح شده اســت. او تاکید می کند: ٦٥0 هزار واحد 
تولیدي،٨٥0 هزار واحد خدماتــي و ٣00 هزار واحد 
توزیعي وجــود دارد. این واحدهــا در پرداخت مالیات 
فعلي مشــکالتي دارند حاال چگونه برخي ها از رشــد 
مالیات به صورت غیرمنطقي حرف مي زنند. سوی دیگر 
 بازار تولیدکنندگان کاال و خدمات هستند که آنها هم 
پابه پای اصناف رکورد سنگینی را پشت سر گذاشته اند. 
در سال های گذشته گرچه نفت ارزان فشار سنگینی به 
کشــور تحمیل کرد و دولت تالش کرد کسری بودجه 
خود را با افزایش درآمدهای مالیاتی رقم بزند اما بازار و 

اقتصاد به رکود نشسته کشش چندانی نشان نداد...

 شهروند| مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران 
اعالم کرد: تفاهم مرمت موزه استاد صنعتی را با حفظ 
کاربری مــوزه ای با جمعیت هالل احمر و ســازمان 
زیباسازی توافق کرده است و هرگونه کارکرد دیگری 

را مغایر با مفاد این تفاهمنامه می داند.
رجبعلی خســروآبادی بــا بیان این کــه هرگونه 
اظهارنظر درخصوص تصمیم مدیــران هالل احمر 
برای آینده موزه استاد صنعتی باید براساس کارکرد 

موزه ای باشد، افزود: »در 24 اردیبهشت ماه با حضور 
طرف های تفاهمنامه جلسه ای درخصوص تعیین و 
تکلیف بازگشایی موزه استاد صنعتی برگزار خواهد  

شد.«
خسروآبادی همچنین گفت: »نظر میراث فرهنگی 
قطعا بر کاربری موزه ای برای مکان مذکور اســت و 
درتحقق این امر قدمی کوتــاه نخواهیم آمد، چون 
عقیده داریم موزه یک بنای عمومی و متعلق به همه 

جامعه اســت و با تصمیم شخصی نمی توان کاربری 
اداری برای آن تعریف کرد.« او ادامه داد: »کالنشهری 
مثل تهران به اندازه کافی ساختمان های  اداری دارد. 
آنچه امروز نیاز پایتخت است، ایجاد و توسعه فضاهای 
فرهنگی است که امیدواریم درجلسه پیش رو بیانیه 
بازگشایی موزه استاد صنعتی را با یک اجماع نظر اعالم 
کنیم تا اتفاق خوشایندی برای حفظ مواریث فرهنگی 

کشور رقم بخورد.«

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران:  
برایماندنموزهصنعتیباهاللاحمرتفاهمشد


