
سرمقاله

معاون اول رئیس جمهوری:

   یکسری مدیران کم انگیزه آویزان کشور شده اند که نه شجاعت دارند  بگویند
 ما نمی توانیم کار بکنیم و کنار بروند و نه کسی جرأت کنار زدن آنها را دارد

مدیران بی انگیزه 
»آویزان«کشور شده اند

ابتكارمنحصربهفردبودجهاي
تقديم بودجه  سال 1397 از سوي دولت به مجلس، با يك 
رديف و رقم به نســبت عجيب و غيرمنتظره اي همراه بود. 
رقمي كه به نظر می رسد با منطق اقتصادي و بودجه ريزي 
همخواني و هماهنگي ندارد. سه برابرشدن عوارض خروج 
از كشــور و در نهايت پرداخت مبلغ 440 هزار تومان براي 
سومين خروج و بيشــتر تنها يك توجيه دارد؛ اينكه پول 
نداريــم و نمي توانيم از جاهاي ديگــر آن را تأمين كنيم و 
راحت ترين راه نيز، همين اســت كه هنگام خروج جلوي 
افراد را بگيريم و اين رقم را مطالبه كنيم. اليحه بودجه دو 
بخش دارد؛ اول درآمدهــا و دوم هزينه ها. منطق كلي اين 
است كه اين دو با يكديگر متوازن و متعادل شوند. وظيفه 
دولت است كه به ميزان هزينه هاي ضروری، درآمد را تأمين 
كند. در ايران بخشي از درآمدها ناشي از فروش ثروت ملي 
يعني نفت است. به طوري  كه سهم ماليات در مقايسه با ساير 
درآمدهاي دولت به نسبت اندك است. دولت ايران مثل هر 
دولت توسعه يافته بايد متناسب با سطح توسعه اقتصادي 
خود هزينه كند. همچنان كه هركدام از ما نيز متناسب با 
حقوق و درآمدمان هزينه مي كنيم. درآمد واقعي هر دولتي 
از طريق مردم و اقتصاد كشــور تأمين می شود. براي مثال 
كشوري مثل افغانستان نمي تواند در سطح كشوري مثل 
هلند ماليات بگيرد. اگر همه درآمد اقتصاد كشــور را هم 
بگيرد، به آن نخواهد رســيد. در مقابل كشوري مثل ايران 
بايد خيلي بيش از اينكه هست، ماليات بگيرد، چون سطح 
توليد آن باالتر از وضع ماليات گيري موجود است. در ايران 
فــرار مالياتي بخش مهمي از درآمدهــاي دولت را محقق 
نمي كند. چرا؟ بــه اين علت كه دولت هــا آمادگي رواني، 
سياسي و اخالقي و نيز تشكيالتي و اطالعاتي الزم را براي 

گرفتن ماليات از صاحبان درآمد ندارند.
آمادگي رواني و سياســي و اخالقي به عملكرد دولت ها 
مربوط مي شــود. هر دولتي كه در برابر مردم پاســخگوتر 

باشد و شفافيت عملكرد آن غيرقابل انكار باشد و در اجراي 
وظايف خود منصفانه برخورد و عادالنه داوري كند، آمادگي 
اخذ ماليات را دارد، ولي وجود اطالعات مناسب و تشكيالت 
ســالم نيز نيازمند اين كار اســت. در غياب اطالعات و نيز 
فاســدبودن نظام اداري هيچ مالياتي قابل دريافت نيست. 
پس حكومت چه كار بايد بكند؟ حكومتي كه مثال 1000 
واحد توليــد دارد، بايد بتواند حدود 30 تــا 40 واحد آن را 
ماليات بگيرد تا خدمات الزم براي زيرساخت هاي مناسب 
اين ساختار توليد را عرضه كند. در ايران از هر 1000 تومان 
توليد، شايد حدود 60 تا 80 تومان به عنوان ماليات پرداخت 
مي شــود. اين رقم در كشــورهاي توســعه يافته تا حدود 
نيمي از توليد را شامل مي شــود. در كشوري مثل ايران و 
كشورهاي نفتي كمبود اين درآمد را از طريق فروش نفت 
تأمين مي كنند كه صد درصد آن به جيب دولت مي رود. اگر 
يك كشور توسعه يافته 1000 واحد توليد كند و 500 واحد 
آن را براي دولت بگيرد تا در زمينه هاي امنيت، بهداشــت، 
آموزش و... به مــردم خدمات الزم را بدهد، در كشــوري 
مثل ايران كه از 1000 واحد كمتر از 100 واحد را ماليات 
مي گيرد، مي تواند با فروش 800 واحد نفت، كل درآمد را به 
1800 واحد برساند و درآمد دولت بشود 900=100+800 
كه همان نصف توليد ملي اســت، حال هنگامي كه درآمد 
نفت كم مي شود، دولت چاره اي ندارد جز اينكه به فروش 
ســاير اموال خود يا مردم بپردازد يا ماليات را اضافه كند، 
ولي براي افزايش ماليات مشــكل دارد، چون زمينه هاي 
رواني، اخالقي و سياسي و نيز اطالعاتي و تشكيالتي الزم 
را ندارد. از هزينه ها نيز نمي تواند يا نمي خواهد كم كند. در 
نتيجه به سوي ماليات هاي ويژه رو مي آورد. به طور مشخص 
ماليات هاي غيرمستقيم مثل افزايش تعرفه هاي گمركي 
يا استفاده از بانك مركزي و در مورد خاص گرفتن عوارض 
از كارهاي مشــخص. گرفتن عوارض خروج هيچ نيازي به 

تشــكيالت جديد، اصالحات اداري، مبارزه با فساد، كسب 
اطالعات و... ندارد. االن 75 هــزار تومان مي گيرند، كافي 
اســت ضرب در 3 يا 6 شــود و به جايش 220 يا 440 هزار 
تومان بگيرند، ولي اخذ ماليات از درآمد، چنين نيست. بايد 
شفافيت را پيشه كرد. نظام اداري را اصالح كرد، نظام قضائي 
را كارآمد نمود، نظام كسب اطالعات و آمار را اصالح كرد و 
طبيعي اســت كه حكومت ها حوصله اين كارها را ندارند و 

راحت ترين راه را انتخاب مي كنند.
ولي انتخاب اين راهِ راحت، مشــكل آفرين نيز هســت، 
زيرا كمك چندانــي به افزايش توليــد و تخصيص بهينه 
منابع نمي كند. در جريان مالي درآمدها به سوي هزينه ها 
اصالحاتي را بــه وجود نمي آورد، ضمــن اين كه ناعادالنه 
اســت. چرا؟ چون منطــق اقتصادي نــدارد، فقط منطق 
حكومتی و كمبود بودجه دارد. درحالي  كه گرفتن ماليات 
از صاحبان درآمد مبتني بر منطق اقتصادي است. همين 
امروز دولت و وزارت بهداشــت مي تواند به مطب پزشكان 
برود و ببيند كه كدام يك از آنان به جاي پول گرفتن از طريق 
كارت، نقــدي دريافت مي كنند يا شــماره كارت ديگري 
را مي دهنــد تا از طريق دســتگاه هاي خودپرداز پرداخت 
شود؟ دولت مي تواند بازرگانان و كساني را كه از كارت هاي 
بازرگاني به نام پيرزنان روستايي واردات مي كنند، شناسايي 
كند و ميلياردها تومان از آنان ماليات بگيرد. جلوي انواع و 
اقسام رانت ها را بگيرد، ولي در برابر فرار مالياتي گسترده كه 
چند برابر ماليات موجود است سكوت مي شود و به جايش 
سر مرز جلوي مسافري گرفته می شود كه قبال از درآمدش 
ماليات داده است. از او و از كسي كه فرار مالياتي داشته، به 
يكسان پول مي گيرند. اين منطق ناصواب است. اگر تأمين 
درآمدهاي دولت به اين ســادگي بود، ديگر نيازي به اين 
همه دستگاه هاي عريض و طويل نبود و دولت هاي ديگر نيز 

از ما زرنگ تر بودند كه اين گونه پول بگيرند.
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برجنازهپالسكو
 گزارش میدانی»شهروند« از کاسبان بخش شمالی که در انتظار بازگشت

 به نماد تجاری سوخته هستند

   واحدهای سالم مانده پالسکو پس از مقاوم سازی به مالکانشان واگذار می شوند

خبر

شهروند| تصادف اتوبوس راهيان نور چندين كشته و مجروح برجای گذاشت. اين 
حادثه حوالی ساعت 18 روز گذشته در جاده كمربندی سوسنگرد در اثر برخورد اتوبوس 
راهيان نور با يك خودروی ســواری رخ داد. براساس اعالم مسئوالن اين اتوبوس حامل 
دانش آموزان دختر مقطع متوســطه شهرستان نظرآباد بوده اســت كه برای بازديد از 
مناطق جنگی به خرمشهر اعزام می شدند. مسئوالن هالل احمر استان خوزستان تعداد 
كشته شدگان اين حادثه را 4نفر اعالم كرده اند اما وزارت بهداشت از كشته شدن 8نفر و 

زخمی شدن 40نفر ديگر در اين حادثه خبر می دهد. 
براساس اعالم هالل احمر خوزستان برخورد يك اتوبوس راهيان نور با خودروی سواری 
در مسير برگشت نفت در جاده كمربندی سوسنگرد- هويزه باعث واژگونی اين اتوبوس 
شد. گفته می شود اين اتوبوس حامل 38 دانش آموز مقطع متوسطه اول از استان البرز 
بوده است كه 3نفر از آنها در اين حادثه كشته شدند. همچنين براساس شنيده های يكی 
از قربانيان اين حادثه هم، مرد جوانی بوده اســت. بنابر اعالم روابط عمومی هالل احمر 
خوزستان 3 زن با نام های »زهرا صابری 16ساله، سكينه بيات 35ساله، فائزه دريائيان 
15ساله و فتح اله ســامانی پور 50ساله« در اين حادثه كشــته شدند. همچنين ساير 
سرنشينان اين اتوبوس هم توسط 20 امدادگر و نجاتگر هالل احمر منطقه دشت آزادگان 
پس از رهاســازی و ساماندهی حادثه توســط آمبوالنس های اورژانس و هالل احمر به 
مراكزدرمانی اهواز منتقل شدند كه براساس آخرين اخبار دريافتی حال 9نفر از مصدومان 

وخيم است.  اما علت اوليه اين حادثه برخورد رودرروی اتوبوس بنز با تويوتای  هايلوكس دو 
كابين اعالم شده است. با اين وجود سردار محمدحسين حميدی فرمانده پليس راه كشور 
علت اصلی واژگونی اتوبوس بنز حامل دانش آموزان دختر در جاده سوســنگرد استان 
خوزستان را انحراف يك دستگاه تويوتا وانت از مسير اعالم كرده است. او درباره جزييات 
اين خبر گفت: حوالی ساعت 18 روز سه شنبه يك دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان 
دختر از استان البرز به سمت خرمشهر در جاده سوسنگرد در استان خوزستان در حركت 
بود كه يك دستگاه تويوتا از مسير منحرف   و به سمت اتوبوس متمايل می شود، در پی 
اين اتفاق اتوبوس حامل دانش آموزان از مسير خود منحرف و در حاشيه راه به قسمت بغل 

واژگون می شود.«

واژگونیخونیناتوبوسراهیاننوردرسوسنگرد
   در این حادثه دست کم 4 نفر کشته شدند


