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آخوندی و بازگشت به خانه اول!

خراسان رضوی

صادرات  ۵۲۳میلیون دالر کاال
از خراسان رضوی

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
طی  3ماه اول س��ال  653 ،97هزار تن کاال به
ارزش  523میلیون دالر از گمرکات اس��تان به
کشورهای هدف صادر ش��ده است .به گزارش
فارس از مش��هد ،علی غفوریمقدم گفت :طی
س��ه ماه اول س��ال  653 ،97ه��زار تن کاال به
ارزش  523میلیون دالر از گمرکات اس��تان به
کشورهای هدف صادر شده اس��ت .وی افزود:
این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل
از نظر ارزش��ی  21درصد رش��د داش��ته است.
وی تصریح کرد :اقالم عمده کاالهای صادراتی
اس��تان شامل زعفران در بس��تهبندی بیش از
 30گ��رم ،کفپوشهای منگولهب��اف ،زعفران
در بس��تهبندیهای  10تا  30گرم ،سیب تازه،
روغنهای س��بک ،هادیهای ب��رق برای ولتاژ
بی��ش از هزار ولت ،رب گوجهفرنگی ،میلههای
گرم نوردشده و سیبزمینی تازه است.
همدان

کنترل حاشیهنشینی در همدان
نیازمند طرح جامع است

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس گفت :همدان برای کنترل حاشیهنشینی،
ساماندهی ساختوسازها و قیمت زمین به یک
طرح جامع نیاز دارد .به گزارش فارس از همدان،
امیر خجسته در نشس��ت با مدیرکل مسکن و
شهرسازی اس��تان همدان برای بررسی آخرین
وضعی��ت طرح جامع ش��هری و طرح تفصیلی
ش��هر همدان اظهار کرد :عملکردی که تاکنون
برای تهیه نقشه جدید شهر همدان انجام شده
قابل تقدیر است و نش��ان از وجود عقالنیت در
فهم درس��ت از اهمیت موضوع است .وی ادامه
داد :این نقش��هها برنامهریزی ش��هری همدان
برای  20س��ال آینده را هدف ق��رار داده و باید
جامع ،کامل و هدفمند باش��د .وی با اش��اره به
اینکه بس��یاری از مش��کالت پیش آمده درباره
امالک مردم از تهیه نقش��ههای نامناسب جامع
و تفصیلی نش��أت میگیرد ،گفت :حجم باالی
پروندها در کمیسیون ماده  5که اغلب به خاطر
مشکالت نقشههای گذشته بوده ،با این اتفاق تا
حد زیادی رفع ش��ده و دغدغههای مردمی نیز
کاهش مییابد.

ادامه از صفحه اول

نگاهامروز
ما برای اینکه مشکل بازاری
شدن زمین و مس��کن در اکثر نقاط کشور را حل
کنیم به هیچوجه نیاز به طراحی قوانین س��خت و
جدید نداریم .این راه را بسیاری از کشورها رفتهاند و
مسکن را تا حدود زیادی از سیطره بازار آزاد خارج
کردهاند .قوانینی که خرید و فروش و اجاره مسکن
را در ضمن یک نظام بسیار شفاف مالیاتی به نظم و
نسق درآورده و تعاریف صریح و روشنی برای تعیین
حداقل نیاز مصرفی به مس��کن ایجاد کرده است.
حداقلی که فراتر از آن به عنوان ثروت تلقی میشود
و ثروتی که همانگونه که اش��اره شد ،در یک نظام
مالیاتی عادالنه از عواید آن مالیات گرفته میشود.
 -3اکنون برهه حساس کنونی نیست .اگرچه با یک
بحران مواجهیم اما نباید با متوسل شدن عدهای به
مسائلی با عنوان مسکن سرمایهای ،کار اصالحات
عامالمنفعه را بیش از این به تاخیر بیندازیم .آنچه
به عنوان مسکن س��رمایهای یا مستغالت تجاری،
اداری و لوک��س مط��رح میش��ود ،در عالم نظر و
روی کاغذ ه��م حتی امکان تفکیک از بازار کاالی
مسکن مصرفی را به س��ختی دارد .امکانی که در
عال��م واقع و در ایران خودمان هیچ شانس��ی برای
عملی ش��دن ندارد .آنچه باعث غیرعملی ش��دن
ای��ن ایده -که برآمده از می��ل خیرخواهانه انهدام
نقدینگی غولآسای امروزی در بازار مسکن لوکس
و تجاری و سرمایهای است -میشود ،مساله زمین
است .در صورتی میتوان به تفکیک  2بازار مسکن
مصرفی و سرمایهای پرداخت که امکان موثری برای
تفکیک محل جغرافیایی دقیق در کالنشهرها برای
عرصههای مسکونی و تجاری و مسکونی ویژه وجود
داشته باش��د .مثال اگر بخواهیم این کار را از صفر
ش��روع کنیم و یک شهر جدید را از ابتدا بنا کنیم،
میتوانی��م امیدوار به چنین اتفاقی باش��یم اما در
کالنشهرهای ایران امروز که در آنها با مشکل مسکن
مصرفی و انبوه خانههای لوکس خالی مواجهیم آیا
این امکان وجود دارد؟ البته اگر بخواهیم یک رانت
عظیم به ثروتمندان جامعه بدهیم و بنیان عدالت و
انصاف را در کشور منهدم کنیم ،میتوانیم چنین
کاری انجام دهیم .مثال  4منطقه در تهران را منطقه
ویژه تجاری و مسکونی لوکس عنوان کنیم و مابقی
مناطق را به عنوان مناطق مسکونی عادی در نظر
بگیریم .قوانین حمایتی و کنترلی مسکن را در سایر
مناطق اجرا کنیم و آن  4منطقه را به نوعی بورس
جغرافیایی مس��کن تبدیل کنیم .کمی فکر کردن
ب��ه این موضوع از بغرنج و پیچی��ده بودن آن پرده

بر میدارد .این تازه راهکاری اس��ت که ایجاد یک
بازار برای مس��کن لوکس و تجاری و سرمایهای را
در عم��ل ممکن میکند .اگر این راهکار و مش��ابه
آن را در نظ��ر نگیریم و ب��ه دام گریز از مالیات بر
عایدی ث��روت حتی ب��ا قص��د خیرخواهانه مهار
نقدینگی بیفتیم ،بنیان مسکن مصرفی را منهدم و
ایرانیان فاقد مسکن را به معنای واقعی کلمه دربهدر
کردهایم ،چرا که این زمین خواهد بود که در بنیان
این تغییرات تاثیر خواهد پذیرفت و این تاثیر سوای
از نوع ساختی است که در آن زمین اجرا شده است.
زمین اکنون در مثال منطقه یک تهران  nمیلیون
تومان قیمت دارد؛ چه روی آن کاخ بس��ازید ،چه
آپارتمان مس��کونی با تراکم باال .در نهایت تفاوت
هزینه س��اخت یک کاخ با س��اخت یک آپارتمان
پرتراک��م در هم��ان زمین به قیم��ت کاخ افزوده
میشود .پس اگر س��فتهبازی روی امالک لوکس،
تجاری و به عبارت کلیتر مسکن سرمایهای را مجاز
بدانیم ،از آنجا که افزایش در ارزش این مستغالت
 که یک روند حتمی در جریان سفتهبازی خواهدبود  -قیمت زمین آنها را نیز باال میبرد ،لذا همان
آپارتمان هم همگام با کاخ در قیمت رش��د خواهد
ک��رد .مگر اینکه مجتمعهایی ب��ا تراکم بینهایت
ساخته شود تا قدرالسهم زمین حذف شود که این
ی��ک امر موهوم و غیر واقعی اس��ت .با این اوصاف
اعمال قانون مالیات بر عایدی س��رمایه به ش��کل
نظاممند و با پش��توانه قاطع قانونی و اجرایی یک
ضرورت بسیار بسیار اساسی خواهد بود؛ هم از منظر
مصالح عامه و هم از منظر عدالت اجتماعی.
 -4اینها پ��ارهای از مباحث مطرح در این زمینه
اس��ت .مباحثی که سالهاس��ت مطرح میشود
و سیاس��تگذاران و مس��ؤوالن اجرایی کشور در

زمانهای مختلف با دالیل متفاوتی از زیر اجرایی
ک��ردن آنها قس��ر در رفتهاند .بوی��ژه اگر به طول
عم��ر دولت اعتدال توجه کنیم ،این ش��انه خالی
کردن ب��ه بهانههای مختلف را بخوبی مش��اهده
میکنیم .دولت جن��اب روحانی  2راه اصلی برای
حرکت دولت خود برگزید؛ یکی در مس��یر روابط
بینالملل و دیگری در مسیر اقتصاد داخلی کشور.
راههایی که نتایج طی مسیر در آنها در برآوردهای
دولتمردان در جایی مکمل یکدیگر میش��د؛ در
خارج سیاس��ت تنشزدایی سریع با برجام دنبال
و در داخل کاس��تن از تورم از کانال سیاستهای
انقباض��ی در پی��ش گرفته ش��د .سیاس��تهای
انقباضی که روز ب��ه روز نرخ بهره موثر را افزایش
میداد و نقدینگی پارک شده در بانکها را لحظه
به لحظ��ه بزرگتر میکرد .مهار این نقدینگی در
ذهن دولتم��ردان با منافعی که از برجام و خاصه
سرمایهگذاری کالن خارجی و متعاقب آن افزایش
نرخ رش��د اقتصادی کشور بهدست میآمد ،کامال
ممکن به نظر میرس��ید .برجام و انتظار بیپایان
برای گرمای آفتابش همه جان و تن کش��ور را در
ی��ک رخوت و رکود و انجماد فرو برد .حاصل این
بسته دوگانه سیاستی یک تورم به تاخیر افتاده و
یک نقدینگی  3برابر شده و چندین و چند بحران
متعاقبآنهاست.
 -5در ابتدای کار دولت جناب روحانی بازنگری در
قوانین مالیاتی کشور در مجلس در جریان بود که
وزیر راه و شهرسازی با نامهنگاری با جناب الریجانی
خواستار مسکوت ماندن مالیات بر عواید سرمایه در
بخش مسکن شد با این تحلیل که در آن شرایط که
تورم کشور باالی  20درصد بود ،این سیاست مالیاتی
مخل برنامه کاهش تورم دولت است .راه اشتباهی

رمزگشایی ازسناریوی ضدایرانی اروپا
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
در مقاب��ل ،بهرام قاس��می،
س��خنگوی وزارت امور خارجه یک ماه بعد صرفا
اقدام هلندیها در اینباره را غیردوستانه(!) خواند و
صرفا «حق اقدام متقابل» برای دستگاه دیپلماسی
کشورمان را محفوظ دانست! این موضع منفعالنه
منج��ر به تقوی��ت مواضع هلندیه��ا در تقابل با
جمهوری اسالمی شده است.
 -3ماجرا ب��ه این نقطه ختم نمیش��ود! در یک
فیلمنامهنویسی مشترک دیگر ،دولتهای بلژیک،
اتریش ،آلمان و فرانسه یک دیپلمات ایرانی شاغل
در سفارت کش��ورمان در اتریش را به اتهام تالش
برای بمبگذاری در نشس��ت منافقین دس��تگیر
کردن��د .به عبارت بهتر ،بازیگران اروپایی که ابایی
از پناه دادن افرادی مانند کالهی ،س��ران گروهک
نفاق از جمله «مس��عود و مریم رجوی»« ،مهدی
ابریش��مچی» و دیگ��ر قاتالن ملت ای��ران ندارند،
هماکن��ون در موضع��ی طلبکاران��ه دیپلماتها و
کارمندان س��فارتخانههای کش��ورمان را متهم و
دس��تگیر میکنند؛ اتهاماتی که هیچگونه سند و
مدرکی دال بر صحت آنها وجود ندارد.
بدون ش��ک ،اخراج  2دیپلمات ایرانی از هلند
و دستگیری یکی دیگر از دیپلماتهای کشورمان
در خاک اروپا ،قطعات به هم پیوسته یک «تصویر
واحد» در تقابل با جمهوری اسالمی ایران محسوب
میش��ود .اگر چه وزارت امور خارجه ترجیح داد با
س��کوت در برابر این پروندهها و اتهامات واهی ،در
مذاکرات برجامی میان تهران و اعضای  4+1خللی
ایجاد نکند اما این محاس��به و تصمیم ،بسیار خام
و تاس��فبار بود! هماکنون از یکس��و شاهد اطاله
مذاکرات برجامی از سوی تروئیکای اروپا بوده و از
سوی دیگر ،سکوت و انفعال وزارت امور خارجه در

قبال  2فیلمنامه همزمان و همسویی که در اروپا
در قب��ال دیپلماتهای ما رخ داده اس��ت ،وقاحت
کش��ورهای غرب��ی را در تقابل با نظ��ام و ملت ما
افزایش داده است.
 -4آنچه مسلم است اینکه اتحادیه اروپایی با طرح
همزمان موضوع «دستگیری و اخراج دیپلماتهای
ایرانی» و «اطاله مذاکرات برجامی» ،بازی هدفمندی
را در قب��ال ایران کلید زده اس��ت .تنها عاملی که
میتوانس��ت -و البته هنوز هم میتواند -این بازی
مضح��ک را ب��ر ه��م زده و آثار س��وء آن را خنثی
کند ،اقتدار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی
کشورمان است .متاسفانه برخورد و مواجهه دستگاه
دیپلماسی کشورمان با  3موضوع «برگزاری نشست
منافقی��ن در پاریس»« ،اخ��راج  2دیپلمات ایرانی
از هلند» و «دس��تگیری دیپلمات ایرانی در خاک
اروپا» بیش منفعالنه و حقارتبار بود« .اصل واکنش
متقابل» یکی از مواردی اس��ت ک��ه در مراودات
دیپلماتیک و سیاسی اهمیت و موضوعیت زیادی
دارد .حال س��وال اصلی این است :آیا میان «کنش
کش��ورهای غربی» و «واکنش وزارت امور خارجه»
کمترین تناسبی در این موارد وجود داشته است؟
آنچه مس��لم اس��ت اینکه ما با یک سناریوی
«جام��ع»« ،هدفمن��د» و «مس��تمر» در قب��ال
کشورمان مواجه هستیم .بخشی از این سناریو در
قالب «دیپلماس��ی عمومی» و از سوی رسانههای
غربی دنبال میش��ود و بخش��ی دیگ��ر از آن ،در
قالب «دیپلماس��ی پنهان» کشورهای اروپایی و با
مشورت و هدایت بازیگرانی مانند ایاالت متحده و
رژیم مجعول صهیونیستی هدایت میشود« .اطاله
مذاکرات برجامی»« ،ارائه بسته پیشنهادی کلی و
ناکارآمد از سوی اروپا»« ،ماجرای اخراج  2دیپلمات
ایرانی از هلند» و «متهم کردن یک دیپلمات ایرانی

به بمبگذاری در نشس��ت منافقین» جملگی به
مثابه اجزای به هم پیوسته یک «سناریوی واحد»
محسوبمیشوند.
مس��لماً در صورت��ی ک��ه انفع��ال وزارت امور
خارج��ه در برابر چنین اقدامات کثیفی ادامه پیدا
کند و دس��تگاه دیپلماس��ی ما به بهانه اس��تمرار
مذاکرات برجام اروپایی ،چش��مان خود را بر روی
مواجهه سخت دولتهای اروپایی با دیپلماتهای
ما ببندد ،این س��ناریو در آینده با شدتی بیشتر و
البت��ه با دخالت اجزایی تازهتر(!) علیه کش��ورمان
ادامه پیدا خواهد کرد .هماکنون زمان آن رس��یده
است تا به جای «غیردوس��تانه»(!) خطاب کردن
اقدامات غیرقانونی و وقیح دولت حامی تروریست
هلند ،دس��ت به اقدامی متقابل در برابر این کشور
زد .همچنین دولتهای آلمان ،فرانس��ه ،بلژیک و
اتریش نیز باید بابت دستگیری دیپلمات کشورمان،
س��ختترین تاوان ممکن را پس دهند .متاسفانه
در س��ایه انفعال و گارد باز دس��تگاه دیپلماس��ی
کشورمان و لبخندهای نابجای آقای دکتر ظریف
به هر کس ژن غربی دارد ،اروپا هماکنون به جای
قرار گرفتن در مسند یک متهم (به جرم حمایت
از گروههای تروریس��تی ضدایرانی) ،در مسند یک
«قاضی» و «طلبکار» قرار گرفته است .آیا زمان آن
نرسیده اس��ت که این معادله تغییر کرده و شکل
واقعی خود را پیدا کند؟! بدیهی اس��ت وزارت امور
خارجه زمان بس��یار اندکی ب��رای اصالح رویکرد
خود در برابر «س��ناریوهای ضدایرانی اروپاییان»
دارد .در اینجا تاکید میش��ود خنثیسازی چنین
سناریوهای هدفمند و همهجانبهای ،تنها در سایه
اقتدار دستگاه دیپلماسی ایران و ارسال سیگنالها
و پیامهای مقتدرانه از س��وی کشورمان امکانپذیر
خواهد بود.

www.vatanemrooz.ir

وطن امروز

شماره 5 2483
مازندران

که به طمع عواید برجام تا چندین ماه پیش ادامه
داده شد و نتیجه آن فقط غولآسا شدن نقدینگی
و هجوم مل��خوار آن به ب��ازار ارز و طال و عنقریب
مسکن است .همانگونه که توضیح دادیم سفتهبازی
در بازار مستغالت به علت نقش تعیینکننده زمین
در قیمت امالک در ایران ،مسکن مسکونی مصرفی
و لوک��س و تج��اری را تقریبا به ی��ک اندازه تحت
تاثیر قرار خواهد داد و حاال بعد از مرگ س��هراب و
نزدیک به  5سال انفعال ،جناب آخوندی اصلیترین
تجوی��ز وزارتخانه متبوع خ��ود را اعمال مالیات بر
عواید سرمایه در بخش مسکن معرفی کرده است.
هم��ان طرحی که در بین عامه به «گرفتن مالیات
از خانهه��ای خالی» معروف اس��ت .کار ناگزیری
که بس��یار دیر به فکر اصحاب دولت رسیده است؛
دولتی کند و مبتال به تفویض .هر چند بیلیاقتی و
ناشایستی و الف در غربت زدن دولتمردان معتدل و
رویای خام برجام و منافعش بخش بزرگی از دالیل
وضع موجود را تشریح میکند اما نباید از ذینفع
بودن عمده آنها در وضعیت کنونی نقدینگی غافل
بود .به عبارت سادهتر و به نحو سربسته این عزیزان
متعلق به آن درصد ناچیز از جامعه ایرانی هستند
که صاحبان اصلی سپردههای بانکی و سرمایهاند.
کسی که مسکنمهر را مزخرف میدانست نه فقط
از روی مسائل فنی به این امر معتقد شده بود ،بلکه
بر اساس شواهد موجود خود در میان ذینفعان بازار
س��اخت انبوه مسکن قرار دارد .مسالهای که شاهد
دیگری بر آن دعوای حیدری -نعمتی اس��ت که با
سازمان نظام مهندسی به راه افتاده است و مشخصا
و مصداقا نه برای خیر عمومی ،بلکه به خاطر تعلق
به جریانی ذینفع در عرصه س��اخت و ساز کشور
پدید آمده است .از همه اینها میشود گذشت و باز
به بحث اصلی مسکن برگشت و برای جمعبندی
برای بار چندم بر اجرای سریع و دقیق مالیاتستانی
از عواید س��رمایه تاکید کرد .ایران اکنون بهش��ت
س��رمایهداران مالی و جهنم سرمایهداران صنعتی
است .این بهشت و جهنم را اگرچه نمیشود تبدیل
کرد ،پس الجرم باید تعدیل کرد .البته برای کنترل
نقدینگ��ی میتوان یک بازار را از این مالیات معاف
ک��رد .بورس به نظر بهترین بازار برای این معافیت
اس��ت .مسکن سرمایهای -خانه دوم به باال ،زمین،
امالک تجاری و اداری -طال و ارز خارجی و سپرده
بانکی مهمترین سرمایههایی هستند که باید سراغ
مالیاتستانی از عواید مالکیت بر آنها رفت .به مدد
کندی انباشته ش��ده دولت در این  5سال ،در این
مورد خاص ،عجله کار شیطان نخواهد بود.

برگزاری آزمون ارشد گروه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آزمون کارشناس��ی ارش��د رش��تههای گروه
پزش��کی س��ال ۹۷ب��ه ط��ور همزمان با س��ایر
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حوزه امتحانی
مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی
مازندران برگزار ش��د .فرزاد گوهردهی ،مش��اور
رئی��س و مدیر روابط عموم��ی و امور بینالملل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به شرکت
 ۳۰۶۱داوطلب در ای��ن آزمون افزود :این آزمون
طی  ۲روز و در ۴نوبت صبح و عصر در  ۸۰رشته
کارشناسی ارشد در حوزه امتحانی مجتمع پیامبر
اعظم(ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار
شد .وی افزود :دانش��گاه علوم پزشکی مازندران
در ح��ال حاضر ۸۲۳۶دانش��جو در همه مقاطع
دارد و دارای  ۸۵رش��ته کارشناسی ارشد و ۶۴۹
دانش��جوی کارشناسی ارشد اس��ت .سخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران زمان انتشار کلید
نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی را ۳۰
تی��ر  ۹۷اعالم کرد و گفت :زمان دریافت کارنامه
علمی اولیه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل
و ظرفیت پذیرش دانش��گاههای پذیرنده و شروع
انتخاب رشته محل ،نیمه اول مردادماه است.
خوزستان

نرخگذاری پاالیشگاه آبادان
برخوراکپتروشیمیکام ً
الظالمانهاست

مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی آبادان گفت:
نرخگذاری پاالیشگاه آبادان بر خوراک پتروشیمی
کام ً
ال ظالمانه اس��ت و گازی که در ش��علههای
پاالیشگاه میسوخته را با نرخی که در خلیجفارس
فروش میرود به این مجموعه میفروش��ند .به
گزارش تسنیم از آبادان ،مسعود جبرائیلی اظهار
داشت :باید یک یا دو دهه قبل نوسازی کاملی در
مجموعه پتروشیمی آبادان اتفاق میافتاد اما به
دلیل مشکالت ،بازسازیهای الزم در این شرکت
انجام نش��د .وی با بیان اینکه علت ساخت این
شرکت صرفاً برای استفاده از خوراکی است که
از پاالیشگاه آبادان تأمین میشود ،اعالم کرد :این
ش��رکت از روز اول تأسیس تا زمان واگذاری به
بخش خصوص��ی و بهرغم اینکه خوراک رایگان
دریافت میکرد هیچوقت به س��وددهی نرسیده
است .وی اظهار کرد :بعد از جنگ باید نوسازی
کاملی در پتروشیمی آبادان انجام میشد اما این
اتفاقنیفتاد.

