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يگانه شريعت 
بیانی�ه سیاس�ی   گزارش  يک

س�لبریتی  چند 
میلیاردر درباره آش�وب اخیر، معاون روحانی 
اعالم کرد مالیات »این قشر حساس « بخشوده 
می شود و بلکه باید به آنها یارانه هم داده شود! 
ای�ن توال�ی زمان�ی تداع�ی علی�ت می کند. 
هنرمندان سلبریتی با درآمد میلیاردی عمومًا 
مردم را فقط در شأن »فالوور« یا »در صف گیشه 
س�ینما« می بینند و می پس�ندند. زندگی آنها 
از مردم جداس�ت و س�بک زندگی ش�ان هیچ 
نش�انی از مردمی بودن و با مردم ب�ودن در آن 
نیس�ت، جز آن زمانی که می خواهند با دخالت 
در انتخابات، سرنوشت ملت را هم تعیین کنند! 
دو سال پیش همگی »حامی روحانی« شدند و 
حاال بدون اطالع یا اشاره به روند آشوب و غائله 
بنزینی و بی آنکه حمایتی را که از روحانی کردند، 
به ی�اد بیاورند، بیانیه می دهند. هر یکی ش�ان 
در گوش�ه ای از این دنیاس�ت و در میان مردم 
دیگ�ر کش�ورها. فرزندان ش�ان را در ایران به 
دنی�ا نمی آورند. خ�اک ایران را برای زیس�تن 
مناس�ب نمی بینند و پولی را که از جیب مردم 
به جی�ب می زنن�د، در هتل های اروپ�ا و کانادا 
عیش می گذرانن�د اما بیانی�ه دادن چه؟ باکی 
نیس�ت، هرچ�ه خواس�تی س�یاهه می کنند. 
فرصت طلبانی ک�ه نام هنر را به گند سیاس�ت 
آلوده اند و مردم را فقط برای »هیپ هیپ هورا« 
می خواهند، حاال در یک رویداد کامالً اتفاقی )!( 
یک روز پس از بیانیه منفعل سیاسی شان که هیچ 
نام و نشانی از بی تدبیری حمایت شده دیروزشان 
در آن نیست، با بخشش مالیاتی روبه  رو شدند 
تا در روزی که م�ردم باید پول بیش�تری برای 
بنزین بدهند، آنها با بخش�ودگی مالیاتی پول 
بیش�تری برای خ�روج از کش�ور فراهم کنند!
هن��وز عكس ه��ا و فيلم ه��اي گردهمايي ه��اي 
س��ال هاي 92 و 96 با نقش آفريني سلبريتي ها 
در اذهان عمومي مردم زنده اس��ت،  حتي اگر از 
صفحات اجتماعي خودشان هم پاك شده باشد! 
بازيگراني كه با دستبندهاي سبز و بنفش در نقش 
انتخاباتي ش��ان خوش درخش��يدند و توانستند 
بخشي از طرفداران خود را پاي صندوق هاي رأي 
بكشانند. دستمزدشان هم گرفتند از ديدارهاي 
خصوصي، عمومي، جش��ن ها و مراسم ها گرفته 
تا معافيت مالياتي دستمزدهاي ميلياردي شان. 
حاال ميدان بازي عوض ش��د، سلبريتي هايي كه 
يك روز در قامت مبلغ انتخاباتي ظاهر مي شوند 
و روز ديگر خدمتگزار شبكه سعودي – انگليسي 
ايران اينترنشنال مي ش��وند،  يك روز ميلياردها 
تومان كمك هاي مردمي را به نام زلزله زدگان به 
حساب شخصي ش��ان واريز مي كنند و روز ديگر 
حامي فتنه گران و آشوبگران مي شوند،  اين بار هم 
با فرار رو به جلو موضعي طلبكارانه اتخاذ كرده اند و 
در بيانيه اي با حمايت از آشوبگراني كه اعتراضات 
مردمي ب��ه گراني بنزين را به انحراف كش��يدند ، 

 پويش  تبليغاتي ديگري  راه انداخته اند؛ اقدامات 
اخير اين سلبريتي ها آنچنان ش��رم آور است كه 
واكنش برخي از چهره هاي هنري همچون يغما 
گلرويي را هم در پي داش��ته اس��ت. اين ش��اعر 
اصالح طلب در صفحه اجتماعي خود با تأكيد بر 
اينكه بيانيه سلبريتي ها را امضا نمي كند، نوشته 
اس��ت:»هنرمندان عزيز! نمي توانيد گندي را كه 
زديد  بپوشانيد.« پديده سلبريتي ها در كشورمان 
با همه جاي دنيا ف��رق دارد. هر چند در تمام دنيا 
هنرمن��دان،  ورزش��كاران و چهره هاي مش��هور 
به عنوان گروه ه��اي مرجع اجتماعي ش��ناخته 
مي ش��وند، اما ش��ايد در هيچ جاي دنيا به اندازه 
ايران سلبريتي ها اين قدر منفعت طلب نبوده و تا 
اين اندازه هم با مردم فاصله نداشته اند. اين پديده 
هنگامي حادتر شد كه پاي سلبريتي ها به دنياي 
سياست و رقابت هاي تبليغاتي كانديداها هم باز 
ش��د و اتفاقاً دولت يازدهم نخستين دولتي كه تا 
اين اندازه بازيگران را در بازي هاي انتخاباتي اش به 
كار گرفت و برايشان نقش نوشت! حاال هم با تمام 
س��ختي ها و تنگناهاي بودجه درآمد ميلياردي 
هنرمندان از مالي��ات معاف اس��ت و محمدباقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، در اظهاراتي 
با حذف معافيت مالياتي هنرمندان و سلبريتي ها 
مخالفت كرده و آن را موض��ع دولت مي داند كه 
يكي از سرفصل هاي مهم اصالح ساختار بودجه، 
اصالح معافيت ها و توسعه پايه هاي مالياتي است، 
اما سلبريتي ها ثابت كرده اند پاي منافع كه به ميان 
بيايد دوست و دشمن نمي شناسند و تا زماني تبليغ 
و تعريف مي كنند و لبخند مي زنند كه برايش��ان 
عايدي در ميان باشد و با پايان قراردادشان با يكي 

به سراغ قراردادهاي جديد مي روند و ممكن است 
نقش تازه ش��ان 180 درجه با نقش هاي پيشين 

متفاوت باشد. 
  مدافعان دیروز و منتقدان امروز 

ژست هاي انتقادي انگار بيش��تر جواب مي دهد و 
چهره هايي كه در كسوت يك منتقد ظاهر مي شوند، 
مي توانند اش��تباهات و حتي خيانت هاي پيشين 
خود را پش��ت اين ظاهر انتقادي پنهان كنند و با 
فرار رو به جلو،  اتفاقات پشت سر را پاك كنند. كاري 
كه س��لبريتي ها به دنبال حوادث اخير و در پي به 
اغتشاش كشيده ش��دن اعتراضات بنزيني مردم 
انجام دادند و با نوشتن بيانيه و جمع كردن امضا به 
گونه اي در قامت يك منتقد بلند شدند كه انگار نه 
انگار اينها اصلي ترين بازيگران انتخابات هاي اخير 
بودند و اگرچه شعار» تا 1400«را مي دادند، اما حاال 
در نيمه راه به گونه اي رفتار مي كنند كه انگار نه انگار 

اينها همان بنفش پوشان ديروزي  هستند. 
  سیاست منفعت طلبانه سلبریتي ها 

رفتار مذبذبانه اين سلبريتي ها حتي صداي برخي از 
هنرمندان را هم در آورده است. يغما گلرويي شاعر 
و نويسنده اصالح طلب كشورمان با تأكيد بر اينكه 
حاضر نيست پاي بياينه آبان ماه سلبريتي ها را امضا 
كند در صفحه اجتماعي خود مي نويس��د:»رفتار 
سياس��ي اغلب اهل فرهنگ و هنر اين سرزمين از 
سر منفعت طلبي  است و اكثريت در جوامعي مثل 
جامعه ما اشتباه مي كند، يا بهتر است بنويسم ساده 
به اش��تباه مي افتند.« وي با اش��اره به تغيير رنگ 
برخي از اين س��لبريتي ها بيانيه آبان ماه و پويش 
تسليت ايران را اين گونه توصيف مي كند:» از نيمه 
راه برنگشتگان راه غلط كه بسياري هوادارانشان را 

پاي صندوق رأي بردند و حاال زير فش��ار مخاطب 
مي كوشند با انتش��ار هماهنگ يك متن شعاري 
فاقد مخاطب كه پيدا نيست به چه كسي و با توقع 
چه پاسخي نوش��ته ش��ده گند آن را بپوشانند و 
بعيد نيست مدتي بعد مثل پس��ت هاي انتخابات 
دليتش كنند و يك اسكرين شات از اقدام متهورانه 
اجتماعي ش��ان براي خود نگه دارند غافل از اينكه 
روزگار اسكرين شات هاي خودش را مي گيرد و عام 
اگر فراموشكار و دنباله رو باشد، باز عده اي از خاطر 
نمي برند.« از نگاه گلرويي سكوت روحاني پرستان 
در برابر اينكه آقاي رئيس جمهور مي گويد تا صبح 
روز گران شدن بنزين از گراني آن بي خبر بوده به اين 
دليل است كه نمي دانند پست هاي انتخاباتي قبلي 
خود را چگونه توجيه كنند.  وي تأكيد مي كند:» راقم 
اين سطور موافق آتش زدن بانك ها و تخريب اموال 
عمومي نيست و باور دارد نوجوانان بي گناهي در اين 
اتفاقات جان خود را از دست داده اند كه نه قصد و نه 
توان اعمال خشونت آميز را داشته اند. گوش كسي 

هم بدهكار اين »به كدامين گناه ها« نيست.«
  ایران من به خاطر بودن این س�لبریتي ها 

تسلیت ! 
ايران شرمگين و سياه پوش است، اما نه به واسطه 
شرارت و اغتش��اش گروهي اغتشاش��گر يا حتي 
فش��ارهاي اقتص��ادي ناش��ي از بي تدبيري هايي 
كه مردم را نااميد كرده، كش��ورمان بابت افرادي 
شرمگين و سياه پوش است كه نام خود را هنرمند 
گذاشته اند، اما انتهاي هنرشان وطن  فروشي است؛ 
از سلبريتي اي كه براي يك مشت دالر خادم شبكه 
خائن به كشورش مي شود تا سلبريتي اي كه بازيگر 

سناريوهاي انتخاباتي مي شود. 
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آن طور که وزیر آموزش و پرورش خبر داده، عالوه بر خصوصي سازي هاي چندسال گذشته، بخش عمده بودجه سال آینده این وزارتخانه را هم خانواده ها  مي پردازند

هشدار براي يک شوك آموزشي جديد

پيشکشمالياتیدولتبهسلبریتیهایميلياردر!

برخ�ي  آم�وزش 

عليرضا سزاوار
دروس، فعالیت هاي   گزارش  2

ورزشي و تربیتي در 
آم�وزش و پرورش وابس�ته ب�ه بودجه اس�ت، 
بودجه اي که قرار اس�ت در س�ال آینده در این 
حوزه ها نسبت به امسال 30درصد کاهش داشته 
باش�د. با این وضعیت سیاس�ت اصلي آموزشي 
دولت یعني گس�ترش خرید خدمات آموزشي 
بیشتر خواهد شد و مناطق محروم و معلمان این 
مناطق زیر فشار مضاعفي قرار خواهند گرفت؛ 
ضمن آنکه باز هم برخالف همه اسناد باالدستي 
آموزش و پرورش از قبل خصوصي تر خواهد شد 
و هر که بیش�تر پول داش�ته باش�د، تحصیالت 
بهتري را ب�راي فرزندان�ش مهیا خواه�د کرد.

 
سال هاس��ت كه آموزش وپرورش كش��ور با كسري 
بودجه دست و پنجه نرم مي كند و همين مسئله هم 
باعث شده تا به گفته ميرزاده، سخنگوي كميسيون 
آموزش و تحقيقات، نهاد آموزشي كشور با 20 هزار 
ميليارد تومان مطالبات انباش��ته و به ادعاي اللهيار 
تركمن، مع��اون برنامه ري��زي و توس��عه آموزش و 
پرورش با 10هزار ميليارد تومان مطالبات انباشته 

شده مواجه باشد. 
 از ب�ازوي اقتص�ادي ت�ا کس�ري 3 ه�زار 

میلیاردي
در اين ميان حتي نه��ادي همچون صندوق ذخيره 
فرهنگيان به عنوان بازوي اقتصادي با هيئت امنايي 
ش��امل اللهيار تركمن، مرتضي حاجي و كرد زنگنه 
)ذي حساب سابق نيش��كر هفت تپه( و با انبوهي از 
شركت هاي بزرگ، مشكلي از اين نهاد را حل نكرده 
است! پيش بيني حوزه س��تادي آموزش و پرورش 
براي بودجه سال آينده ۷۳هزار ميليارد تومان بوده، 
اما آنچه در بودجه پيشنهادي سال 99 در نظر گرفته 
شده، ۵4هزار ميليارد تومان است. بودجه سال 98 
اين وزارتخانه معادل ۵6ه��زار ميليارد تومان البته 
با احتساب پاداش پايان خدمت و بودجه رتبه بندي 
معلمان كه اين رقم تقريباً معادل 11/۵ درصد بودجه 
عمومي دولت اس��ت. يعني بودجه آموزش��ي سال 
آينده كشور حدود ۳هزار ميليارد تومان هم كاهش 

يافته است. 
 اولویت هاي خسارت بار آموزشي

وزير آموزش و پرورش با بي��ان اينكه نبايد تنگناها 
و مش��كل بودجه 99 را فراموش كنيم، تأكيد  كرد 
كه در تدوين اليح��ه و ارقام بودج��ه 99 آموزش و 
پرورش با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مذاكره 
و ارتباطات خوبي دارد و اظه��ار اميدواري مي كند 
تا بتوانند مشكالت س��ال هاي اخير بودجه آموزش 
و پرورش را حل كنند، اما كاهش بودجه س��ال 99 
نش��ان مي دهد كه وزير بيش از حد خوش بين بوده 
اس��ت.  اكنون چند سال اس��ت كه سياست اصلي 
دولت براي وزارت آموزش وپرورش گسترش طرح 
خريد خدمات آموزشي و كاس��تن از بار هزينه هاي 
دولت اس��ت. تا جايي كه هنوز يك هفته از حضور 
محسن حاجي ميرزايي در وزارت آموزش وپرورش 
نگذش��ته بود كه رئيس جمهور با ابالغ اولويت هاي 
آموزش وپرورش به وزير تازه از راه رسيده بر اجراي 

سياست خريد خدمات آموزشي تأكيد كرد. 
 این چه تعریفي از آموزش وپرورش است؟!

به نظر مي رس��د مس��ئوالن به جاي هزينه كردن 
در آموزش و پرورش - با ش��عار صرفه جويي در امر 
آموزش و پرورش - درصدد خصوصي سازي و تبديل 
مدارس كشور به بنگاه اقتصادي و كسب منافع مالي 

از طريق ايجاد شركت هاي پيمانكاري خريد خدمات 
آموزشي هستند. 

بهترين تعري��ف از خريد خدم��ت را حاجي بابايي، 
رئيس كميس��يون آموزش داش��ته كه در مصاحبه 
تس��نيم با انتقاد از اينك��ه »خريد خدم��ات يعني 
آموزش وپ��رورش بدون هيچ آزمون��ي، هر فردي را 
كه مي خواهد معلم كند«، وي گفته است:»اين چه 
تعريف��ي از آموزش وپرورش اس��ت؟! نتيجه چنين 
نگاهي مي شود اينكه يك جوان پنج سال به دورترين 
روستاها براي تدريس مي رود و نه حقوق و نه بيمه 
مناسب دارد و نه تعيين تكليف مي شود چون حضور 
او براي دولت ارزان تمام مي ش��ود، اين روند اشتباه 
است و واقعاً نمي  دانم ديوان محاسبات در اين كشور 

چه مي كند؟«
 فعالیت هاي ورزش�ي- پرورشي در گوشه 

رینگ
در اين طرح وزارت آموزش و پرورش كارفرماس��ت 
و قرارداد معلم به صورت حجمي،  معين و براساس 
ساعت كاري كارگر با پيمانكاران آموزشي بسته شده 
است كه محتويات قرارداد در شأن يك معلم نيست.

دبيركل ش��وراي  عالي آموزش و پرورش در ارتباط 
با بودجه س��ال آينده با بيان اينكه متأسفانه بودجه 
99كاهش هايي نس��بت ب��ه 98 دارد، گفت: »مثاًل 

فعاليت هاي ورزش��ي ح��دود ۳0 درص��د كاهش 
دارد يا پرورش��ي هم به همين صورت؛ ما به اقتصاد 
آسيب ديده و تحريم توجه داريم، اما اگر به عنوان مثال 
دنبال تقويت آموزش زبان فارس��ي به عنوان عنصر 
انسجام بخش ملي هستيم بايد سرمايه گذاري كنيم. 
آموزش رياضي، تربيت اخالق��ي در فضاي مجازي 
امكانات مي خواهد، در حالي كه در چنين شرايطي 
مديران ما با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي دارند. 
آموزش و پرورش مطالبه گر است و درخواست ما از 
مسئوالن سازمان برنامه، دولت و مجلس اين است 
كه مس��اعدت كنند و براي يك بار بودجه آموزش و 
پرورش بدون كسري بسته و مطالبات انباشته آموزش 

و پرورش تسويه شود.«
 باید همه جریان ها کمک کنند

وزير آم��وزش و پرورش هم به موض��وع بودجه اين 
نهاد ورود كرده و با بيان اينكه پيش بيني ما ۷۳هزار 
ميليارد تومان است، اما آنچه در بودجه در نظر گرفته 
شده ۵4هزار ميليارد تومان است، تأكيد كرده:»بودجه 
هنوز در دولت نهايي نشده و اين پيش بيني هاي اوليه 
است و اميد داريم  بتوانيم بودجه آموزش و پرورش را 
واقعي تر كنيم. بايد مشخص شود به ازاي چه مقدار 
بودجه چه ميزاني از كيفيت براي آموزش بايد محقق 
شود. حال آموزش و پرورش خيلي خوب نيست و بايد 
همه جريان هايي كه عميقاً به آموزش و پرورش فكر 
مي كنند با جديت بيشتري وارد شوند و به بهبود حال 

آموزش و پرورش كمك كنند.«
 مصوبات کاغذي

البته باي��د به اين مس��ئله هم توجه داش��ت كه در 
بحث بودجه آموزش وپ��رورش، مجلس بايد نقش 
تأثيرگذاري داشته باش��د. هر چند كه سال هاست 
در فصل بررسي و تصويب بودجه، كميسيون تلفيق 
مجلس به رياس��ت غالمرضا تاجگردون مصوباتي 
را براي وزارت آموزش وپ��رورش تعيين مي كند كه 
به مصوبات كاغذي معروف ش��ده، يعني در نهايت 
باري از روي دوش نهاد آموزش��ي كشور برنداشته 
است. مثاًل اين كميسيون س��هم يك درصد درآمد 
ش��ركت هاي دولتي براي نظام آموزشي را تصويب 
و همزمان بسياري از ش��ركت ها را هم از شمول اين 

قانون خارج مي كند. 

آقايدادستان!اینازخدابيخبررا
درسطلزبالهبيندازید

روزگذشته کلیپي در فضاي مجازي دست به دست مي شود که نشان 
از یک آس�یب بزرگ و قبل از آن لزوم برخورد فوري، بالواسطه و 
همراه با اعالم نیروي انتظامي و دادستان را گوشزد مي کند. در کلیپ 
پخش شده یک از خدا بي خبر براي سرگرمي و کلیپ  پراکني یکي از 
کودکان زباله گرد را به درون سطل زباله مي اندازد. حاال خبر رسیده 
که بهزیستی از این فرد شکایت کرده و او دستگیر هم شده است.
بعضي وقت ها اطالق نام انس��ان بر برخي از مخلوقات س��نگين است. 
واقعاً به كس��ي كه براي س��رگرمي، خن��ده و كليپ پراكني در فضاي 
پلشت مجازي يك كودك بي نوا را كه براي خرجي اش در حال تفكيك 
زباله ها سر سطل اشغال است به درون س��طل مي اندازد، نمي توان به 
راحتي گفت »انسان« و »اشرف مخلوقات«؛ چنين كاري از يك انسان 
با شرف سر نمي زند كه هيچ، از يك انسان معمولي هم سرزدنش بعيد 
بلكه ابعد است.  در كليپي كه منتشر شده اين شخص پس از انداختن 
كودك زباله گرد به درون س��طل، رو به دوربين نيشش را باز مي كند. 
كودك بي نوا هم كه تا سرش را از سطل باال مي آورد، با نگاه هاج و واج 
به اطراف متوجه مي شود اوضاع از چه قرار است و ملتفت مي شود سوژه 
كليپ و استهزا يك مرفه بي درد و بي وجدان قرار گرفته است. وامي ماند 
و نمي داند بايد دقيقا، چه كار كن��د، احتماالً در آن لحظه لعن و نفرين 
خودش را از سويداي دل نثار چنين شخص بي وجداني كرده و كاري 

ديگر هم از دستش برنمي آيد. 
از طرف ديگر، اين اقدام به ظاهر ساده  مي تواند طبق نظريه »پنجره هاي 
شكس��ته« در آينده به جنايت بزرگتري ازسوي عامل آن تبديل شود 
و بغض فروخفته آن كودك هم پس از اين ماجرا، مي تواند در بهترين 
حالت يك عقده ناگش��وده برايش ايجاد و مانا كند.  نيروي انتظامي و 
مدعي العموم با اين قبي��ل اقدامات كه مصداقي از يك جرم مش��هود 
اس��ت، بايد فوري برخورد كرده و پس از محاكمه قضايي، فرد خاطي 
را اوالً با تقاص به درون همان س��طل بيندازد و كليپش را هم منتشر 
كند. از باب تشويش اذهان عمومي و جريحه دار كردن مخاطبان فضاي 
مجازي هم مي توان او را حبس و  طبق قانون جديد مجازات اسالمي به 
مجازات هاي جايگزين حبس نظير گماردن به خدمات عمومي، كمك 
به ايتام، كمك به همين كودكان زباله گرد، مطالعه كتاب و شركت در 

كالس هاي روانشناسي محكوم كرد. 
پس از واكنش های زيادی كه اين كليپ در فضای مجازی داشت، رئيس 

سازمان بهزيستی از شكايت ازاين فرد خبر داد. 
وحيد ايمانی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منكر هم در صفحه 
شخصی خود با انتش��ار پستی از دس��تگيری اين فرد سنگدل توسط 

دادستانی استان البرز خبر داد.
وحيد ايمانی نوشت:  شما بی تفاوت نبوديد و كمتر از يك ساعت اين 
ش��خص نا محترم پيدا شد.س��اكن كرج اس��ت و وقتی برای پيگيری 
موضوع با دبير ستاد امر به معروف اس��تان البرز كه دادستان كرج هم 
هست تماس گرفتيم تا مش��خصات او را برايش ارسال كنيم، متوجه 
شديم كه با پيگيری و مطالبه مردمی دستگير شده. از اينكه بی تفاوت 

نبوديد از شما ممنونم.
بازداش��ت اين فرد اگرچه خوب، ولي ناكافي اس��ت. جريحه دار شدن 
احساسات عمومي مي طلبد كه مجازات اين فرد خاطي هم رسانه اي 
شود، همان گونه كه او توهينش به كودك زباله گرد را رسانه اي كرد، 

آن هم صرفا براي استهزا و آن هم به بدترين شيوه. 

-----------------------------------------------------
  المی�را ش�ریفي مج�ري ش�بکه خب�ر ب�ا کنایه ب�ه تعداد 
ثبت نام کنندگان نامزدهاي مجلس این توئیت را منتشر کرد: 
دوس��تاني كه قصد كانديداتوري مجل��س را دارند پي��ش از مراجعه 
به وزارت كش��ور، كمي مطالع��ه كنند تا هنگام مصاحب��ه احتمالي با 

خبرنگاران، حداقل از تعداد نمايندگان آگاه باشند! 290 نفر.
-----------------------------------------------------

 مجی�د فضائلي با انتش�ار این عکس توئیت زد: در كش��وري 
هس��تيم كه دو هفته درگير جراحي اقتصادي پرخطر و پرخون بوده 
است. طرح اين جراحي براي كيست؟ سازمان برنامه و بودجه. رئيس 
اين سازمان چه كسي است؟ آقاي نوبخت. آقاي نوبخت آيا ديروز سر 
جراحي و مديريت بوده؟ خير. كجا بوده اند؟ نمايشگاه نقاشي هنرمند 

نابينا خانم مريم حيدرزاده. 
-----------------------------------------------------

 علي سیستاني توئیت زد: هر وقت دشمن لگد به درخت انقالب 
ميزنه برگاي زرد و ضعيف ميريزن! 

-----------------------------------------------------

 محمد کلهر با انتشار این عکس توئیت زد: دقت كرده بوديد كه 
بيدود همه دوچرخه هاش رو از سطح شهر جمع كرده و هيچ توضيحي 

هم نداده؟!

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 

 معاون امور مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي گفت: تا پايان 
سال 18هزار واحد مسكوني به خانواده معلوالن تحويل داده مي شود. 

 الهام فخاري عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه ش��هرداري به تحقق قانون جامع حمايت از معلوالن 
بي توجه بوده اس��ت، گفت: خط 6 و ۷مترو به آسانسور تجهيز نشده و 

براي معلوالن و سالمندان قابل استفاده نيست. 
 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه افزايش نرخ كرايه هاي تاكسي به حق است، گفت: راننده تاكسي 

گناهي نكرده كه از جيب خودش هزينه ها را بپردازد. 

پایگاهاطالعاتبرخطدرمان
راهيبرايتحققاهدافپروندهمليسالمت
مدیرعام�ل س�ازمان بیم�ه س�المت، ب�ا اش�اره ب�ه تأمی�ن 
بودج�ه ط�رح پای�گاه برخ�ط بیمه ش�دگان درم�ان کش�ور 
از تکمی�ل و راه  ان�دازي ای�ن پای�گاه ت�ا دي م�اه خب�ر داد. 
به گزارش »جوان«، طاهر موهبتي در بيس��ت وچهارمين جلسه شوراي 
اطالع رساني سازمان بيمه سالمت گفت: به رغم آنكه تأكيد برنامه ششم 
توس��عه به طرح ايجاد پايگاه برخط بيمه ش��دگان درمان كشور طي دو 
سال، اول اين طرح بدون بودجه مراحل مقدماتي خود را آغاز كرده بود، 
حاال بودجه اين طرح امسال تأمين شده و با اخذ مجوزهاي الزم، پايگاه از 
حيث تجهيزات تكميل خواهد شد و دي امسال با حضور وزير بهداشت 
به بهره برداري خواهد رسيد.  وي در خصوص مزاياي راه اندازي اين پايگاه 
افزود: با توجه به اينكه اكنون اطالعات هويتي بيمه شدگان در پايگاه هاي 
مختلف مانند تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح متفاوت است، راه اندازي 
اين پايگاه جامع كمك مي كند اطالعات جامع از يك پايگاه اس��تخراج 
ش��ود. در اين زمينه طبق گفته قانون بايد تفاوت هاي ميان اطالعات به 
حداقل برسد و تمامي دس��تگاه ها مكلفند تا اطالعات خود را در اختيار 
اين پايگاه قرار دهند كه مطابق آن استحقاق سنجي خدمات از طريق اين 
پايگاه انجام مي شود.  موهبتي پايگاه اطالعات برخط درمان را راهي براي 
تحقق اهداف پرونده ملي سالمت دانست و افزود: پس از راه اندازي پايگاه 
اطالعات، تمامي ارائه دهندگان خدمت بايد اطالعات بيمار را از اين پايگاه 
استعالم كنند كه همين امر نش��ان مي دهد همپوشاني هاي بيمه اي به 
حداقل خواهد رسيد. البته پيش از رفع همپوشاني، موضوع اعتبار بخشي 
نيز كنترل خواهد شد و تمام اين شرايط ما را به سمت استفاده حداقلي از 

دفترچه كاغذي خواهد رساند.

قولنامههاچگونه
باعثفرارمالياتيميشود؟

اس�ناد قولنامه به دلی�ل اینکه در ن�زد دولت به ثبت نرس�یده و 
غیرقاب�ل نظ�ارت هس�تند، اصلي تری�ن عام�ل ش�کل گیري 
فض�اي تاری�ک و غیرش�فاف در ب�ازار ام�الک و مس�تغالت 
هس�تند؛ فض�اي تاریک�ي ک�ه س�بب ب�روز معض�الت فراواني 
از جمل�ه فراره�اي مالیات�ي نجوم�ي در ای�ن ب�ازار مي ش�ود. 
يكي از مهم ترين ابزار هر دولتي براي كس��ب درآم��د پايدار، دريافت 
ماليات اس��ت. در واقع دولت ها مي توانند با دريافت انواع ماليات ها از 
افراد حقيقي و حقوقي، درآمد الزم براي انج��ام فعاليت هاي حياتي، 
افزايش امنيت، بهداشت، آموزش، ايجاد زيرساخت و بستر فعاليت ها 
سخت افزاري و نرم افزاري كشور را تأمين كنند. از همين رو دولت هاي 
توس��عه يافته با حركت به سمت ش��فافيت اقتصادي از طريق افزايش 
نظارت ه��اي حاكميت ب��ر فعاليت ه��اي اقتصادي، ت��الش كرده اند 

درآمدهاي مالياتي را به حداكثر برسانند. 
در كش��ور ما درآمد دولت حاصل از ماليات، بس��يار ناچيز است. اميد 
پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي كش��ور دراين باره مي گويد: »از كل 
درآمدهاي اقتصاد ايران، آنچه به عنوان درآمد مالياتي در اختيار دولت 
قرار مي گيرد عددي بين ۷- 8درصد است. بدون ترديد هيچ دولت يا 
كشوري با اين ميزان ماليات قادر به اداره مطلوب جامعه يا ارائه خدمات 
فراواني نيس��ت.« فرارهاي مالياتي كالن در اقتصاد كشور تنها مربوط 
به فرارهاي چند هزارميلياردي در حوزه وكال يا پزش��كان نيست بلكه 
فرارهاي مالياتي كالن نيز در حوزه امالك و مستغالت اتفاق مي افتد 
چراكه برخالف اس��تانداردهاي موجود در دنيا ك��ه دولت ها با ايجاد 
سيستم هاي ثبتي منسجم و پيشرفته امكان نظارت بر تمامي معامالت 

امالك را فراهم كرده اند، اما در ايران چنين امكاني وجود ندارد. 
فرار مالياتي غالباً در بستر تاريك و غيرش��فاف اقتصادي رخ مي دهد 
چراكه در اين فضاها حاكميت امكان نظ��ارت و اعمال قانون را ندارند 
و اين بسترها در بازار امالك و مستغالت نيز وجود دارد. دليل اين امر 
نيز ريشه در قانون ضعيف ثبت اسناد و امالك كشور است. مطابق ماده 
22 قانون ثبت اسناد و امالك، دولت تنها بايد مالكيت دارندگان اسناد 
رسمي را به رسميت  بشناسد: »همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر 
امالك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت يا كسي 
را كه ملك مزبور به او منتقل شده و اين انتقال نيز در دفتر امالك به ثبت 
رسيده باشد، مالك خواهد ش��ناخت.« از آنجا كه براي دريافت اسناد 
رسمي بايد معامله انجام شده در نزد حاكميت به ثبت برسد، حاكميت 
مي تواند بر تمام معامالت انجام ش��ده نظارت داشته باشد و همچنين 
معامله كنندگان نيز در زمان انجام معامله مي توانند به راحتي از وضعيت 
ملك مورد معامله مطلع شوند. از اين  رو ديگر امكان شكل گيري فضاي 
تاريك در بازار اموال غيرمنقول از بين مي رود و در واقع فضاي اين بازار 
شفاف مي شود و دولت نيز به دليل مطلع بودن از فعل وانفعاالت مي تواند 

قوانين از جمله قانون ماليات را اعمال كند. 
مزاياي ذكر شده براي مشروط كردن انتقال مالكيت اموال غيرمنقول مانند 
زمين و مسكن به ثبت رسمي در حالي است كه به دليل برخي تفسيرها 
از قانون ثبت، ماده 22 به نوعي به كما رفت؛ چراكه افراد ديگر مي توانستند 
بدون نياز به ثبت رسمي معامالت در نزد يك نهاد دولتي و تنها با تبادل يك 
برگ سند كاغذي به نام قولنامه بين خودشان، مالكيت اموال غيرمنقول 
را انتقال دهند. اهم معايب استفاده از اسناد قولنامه اي در انتقال مالكيت 
ثبت نشدن اين اسناد در نزد يك نهاد دولتي است كه همين ثبت نشدن  
سبب بروز مسائلي در بازار امالك مي شود كه مهم ترين آن ايجاد فضاي 
تاريك و غيرشفاف در بازار پرسود امالك و مستغالت است. فضاي تاريكي 
كه نتيجه اي جز سوداگري، پولشويي و فرار مالياتي ندارد. در همين راستا   
ذبيح اهلل خدائيان، رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور معتقد است: 
»امروزه خيلي از افرادي كه به دنبال فرار مالياتي هستند نقل و انتقاالت 

امالك را با اسناد عادي )قولنامه اي( انجام مي دهند.«
از سوي ديگر عباس كريمي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران معتقد 
است: »وقتي طرف به دادگاه مي رود راجع به قاچاق شكايت و استعالم 
مي كند، مرجع قضايي اين اسناد كيست؟ در استعالم ثبت مي  نويسند 
يك آپارتمان 1۵0 متري به اسم ايشان است، در حالي  كه ما مي دانيم 
اين شخص ۵0 ملك دارد و با سند غيررس��مي خريده و نرفته آنها را 
س��ند رس��مي كند كه ماليات ندهد.« اين همه در حالي است كه اگر 
مطابق استاندارهاي موجود در دنيا، سند رسمي به عنوان تنها راه انتقال 
ماليات اموال غيرمنقول قرار بگيرد، سازمان ثبت مي تواند به عنوان يكي 
از بازوهاي تأثيرگذار دولت در درياف��ت ماليات و حتي معوقاتي مانند 

معوقات بانكي از طريق شناسايي امالك باشد. 

حسين محمدي


