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بر اس��اس اليحه بودجه  ،98كل درآمدهاي پيش
بيني ش��ده براي س��ال آين��ده ح��دود  153هزار
ميليارد تومان اس��ت كه ش��امل  37هزار ميليارد
توم��ان ماليات بر حقوق 24 ،ه��زار ميليارد تومان
ماليات بر درآمد 4 ،هزار ميليارد تومان ماليات بر
ث��روت و  60هزار ميليارد توم��ان ماليات بر كاال و
خدمات و  27هزار ميليارد هم ماليات بر واردات و
ماليات مستقيم و غيرمستقيم ديگر است.
نكت��ه جالب توج��ه اينك��ه ماليات بر ث��روت كه
ميبايس��ت يكي از مهمترين منابع مالياتي باش��د
حتي نيم درصد رقم ماليات را هم ش��امل نميشود
و رقم آن تنها  4هزار ميليارد تومان اس��ت و بخش
اعظم ماليات را همچنان ماليات حقوق و ماليات بر
كاالها و خدمات تشكيل ميدهند.

خانواده ميليوني بهزيستي

كوزه گر ،يكي از مسئولين سازمان بهزيستي كشور
در مصاحبهاي اعالم كرد كه حدود پنج ميليون نفر
به صورت مس��تقيم تحت پوشش بهزيستي كشور
هستند كه يك ميليون و چهارصد هزار نفر آنان را
افراد معلول تش��كيل ميدهند و از اين تعداد حدود
 120ه��زار نف��ر در مراكز روزانه و ش��بانه روزي
سازمان نگهداري ميشوند.

سرقتها بيشتر شده اند

محمدرضا س��روش كه تنها  3ماه مدير عامل سايپا
بوده و ح��اال جايش را به مديرعام��ل جديد داده،
در ي��ك گفتوگوي صريح اعالم ك��رده كه علت
بركنارياش مسائل سياسي و نه فني و تكنيكي بوده
اس��ت .به گفته او دخالت دولت در قيمت گذاري و
عدم اجازه افزايش قيمت محصوالت س��ايپا باعث
شده است كه اين شركت هر ماه هزار ميليارد تومان
ضرر كند و اين پول هنگفت يا به جيب دالالن رفته
و يا در خوش بينانهترين حالت به جيب  600هزار
نفر از مردم كه اين ه��م خود يك نوع توزيع رانت
است و ضربه مهلكي به توليد ملي و اشتغال ميزند،
بدون آنكه به اقتصاد مردم كمك كند.
به اعتقاد س��روش پرايد حتي با قيمت  37ميليون

رئيس پليس پيش��گيري ناج��ا گفت كه در  9ماهه
ابتدايي امس��ال نسبت به س��ال گذشته در مبحث
كشف سرقتها ،ش��اهد  65درصد افزايش بوديم و
تعداد دس��تگيريهاي ما هم نسبت به سال گذشته
بي��ش از دو برابر بوده اس��ت .همين آمار نش��ان
دهنده افزايش جرايم و بخصوص افزايش سرقت
در جامعه اس��ت كه صرفًا ي��ك پديده اجتماعي و
اخالقي نيس��ت و نس��بت معناداري با مش��كالت
اقتصادي و افزايش آن دارد.

مردم الزم است براي حفظ و دفاع از حقوق شهروندي
خود ،مسايل دستگاه خدماتي خود را رصد كنندو هر
جا ايرادي ديدند ابتدا به متولّيان شهر در شهرداري و
شورا و در صورت عدم دستيابي به نتيجه به سازمان
بازرس��ي كل كش��ور و يا وزارت اطالعات منعكس
كنند كه حق مس��لم آنان محافظت از س��رمايههاي
خود اس��ت .مضمون بن��د  9ماده  55بدين ش��رح
است:׳׳وظيفه شهرداري ،انجام معامالت شهرداري
اع��م از خري��د و فروش اموال منق��ول و غيرمنقول و
مقاطعه واجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر
با رعايت صالح و صرفه ش��هر و مقررات آئين نامه
مالي شهرداريهاست.׳׳
از ديگر حقوق ش��هروندي كه ش��هرداريها موظف
ب��ه رعايت آن و اخ��ذ تدابير الزم ب��راي احقاق آن
هستند موارد مطرح شده در بند  14اين ماده قانوني
اس��ت .اين بند به دليل جامعيت و گستردگي بحث
مبس��وطي را ميطلبد كه تالش ميكنم آن را خيلي
خالص��ه مطرح كن��م تا هم ش��هروندان حقوق خود
را بدانند و هم ش��هرداري ب��ه تاكيد قانون مكلف به
رعايت و مراقبت از آن بشود.
در بخشي از اين بند چنين آمده است.
׳׳ ...اتخ��اذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ ش��هر
از خطر س��يل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و
ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي
و اماك��ن عموم��ي و كوچهها و داالنه��اي عمومي و
خصوصي و پر كردن و پوش��اندن چاهها و چالههاي
واق��ع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاش��تن هر
نوع اش��ياء در بالكنها و ايوانهاي مش��رف مجاور به
معاب��ر عمومي ك��ه افتادن آنها موج��ب خطر براي
عابرين اس��ت وجلوگيري از ناودانها و دودكش��هاي
س��اختمانها كه باعث زحمت و خسارت به ساكنين
شهرها باشد...׳׳ تعابير اين بند كه شهرداري را مكلف
به انج��ام موارد مذكور كرده اينگونه اس��ت كه اگر
در ش��هري س��يل بيايد و خانههايي آسيب ببينند و
حتي اماكن عمومي كه با سرمايه شهروندان احداث
شدهاند مانند پلها ،پاركها ،خيابانها و امثال آن آسيب
ببينند يا آتش س��وزي در ش��هر بش��ود كه موجب
خسارت شهروندان شود ،شهروند حق دارد مراتب
را كارشناسي و در صورت قصور و تقصير شهرداري
در انج��ام وظيفه مقرر در اين بن��د كه برنامه ريزي
الزم و اقدامات موثر براي حفظ ش��هر از خطر سيل و
آتش سوزي است ،ش��هردار سابق يا الحق را تحت
تعقيب قرار دهد .اين يعني حقوق شهروندي .اين بند
همچنين اشاره دارد به تكليف شهرداري به رفع خطر
از ديوارها و بناهاي شكسته و خطرناك كه اگر ديوار
يا بناي فرس��ودهاي بر سر ش��هروندي آوار شد ،در
هر كجاي معابر عمومي ش��هر كه باشد ،شهروند حق
دارد عليه شهرداري اقامه دعوي كرده و خسارتهاي
مادي ومعنوي وارده به خود را بگيرد...
ادامه دارد
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حقوق شهروندي

امرسون

پرداخ��ت حدود  19ميليون ي��ورو جريمه را قبول
كرده اس��ت .دادگاه او را متهم به فرار مالياتي كرد
و رونال��دو هم ترجيح داد اين حكم را بپذيرد و زياد
اين مس��أله را كشدار نكند .البته اين بازيكن توسط
وكيلش هر س��اله ماليات ميپرداخت��ه اما دادگاه
گفته ك��ه او رقم اصلي درآمد خود را پنهان كرده و
به همين خاطر او را محكوم كرده اس��ت.حاال اين را
مقايسه كنيد با مالياتي كه هنرمندان و ورزشكاران
پردرآمد ما ميپردازند .راستي تا حاال سراغ داريد
يك س��لبريتي به اي��ن خاطر محكوم ب��ه زندان و
جريمه شده باشد؟
تجار و
جداي ورزش��كاران و هنرمندان ،بسياري از ّ
بازرگانان و ثروتمندان و كس��به ما هم فرار مالياتي
قاب��ل توجه��ي دارند .حتي مش��اغل معتبري مثل
جامعه پزشكي هم ماليات مناسب نميدهند.
احمد اميرآبادي فراهاني كه عضو كميسيون تلفيق
مجلس اس��ت در يك گفتوگوي تلويزيوني گفت:
متوس��ط درآمد پزش��كان متخص��ص حداقل 40
ميليون ،پزشكان عمومي  5ميليون و دندانپزشكان
 20ميليون تومان اس��ت و مجموع درآمد پزشكان
متخصص در س��ال بيش از  17هزار ميليارد تومان
اس��ت .البت��ه درآمده��اي باالي صد و دويس��ت
ميليون هم داريم اما بسياري از آنها ماليات حقه را
نميپردازند و  80درصد فرار مالياتي دارند.

تومان ميش��ود  3400دالر كه هي��چ اتومبيلي به
اي��ن قيمت در دنيا نميتوان خريد .اگر دولت براي
خودرو به داليل سياس��ي و اجتماعي تعيين تكليف
نكند ،حتي با كاهش تعرفه واردات خودرو ميتوانيم
محصول رقابتي تولي��د كنيم اما با اين وضعيت هر
روز بايد ش��اهد آسيب پذيري بيشتر اين صنعت و
بيكاري افراد بيش��تري در كارخانههاي توليدي و
قطعه سازي و ورشكستگي آنها باشيم.

محمدجعفرجوادي

