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خراسانرضوی

پنجشنبه  15شهریور 1397

تالش همهجانبه بنیاد مستضعفان برای رفع محرومیت قلعهگنج کرمان ادامه دارد

 ۸۳درصد ظرفیت سدهای
خراسانرضوی خالی است

مدیرعامل آب منطقهای خراس��انرضوی
میگوید هماکنون تنه��ا  ۱۷درصد از ظرفیت
سدهای س��طح این اس��تان پرآب است و ۸۳
درص��د آنها خالی از آب اس��ت .محمد عالیی
در گفتوگو با تس��نیم در مشهدمقدس اظهار
داش��ت :میزان کنونی منابع آبهای سطحی
در این استان با کاهش  43درصدی نسبت به
میانگین بلندمدت روبهرو است .مدیرعامل آب
منطقهایخراسانرضویکاهشبارندگی،تغییر
در نوع بارش و افزایش حرارت را عوامل اثرگذار
در کاهش آبهای سطحی در خراسان رضوی
ذکر ک��رد و گفت :در حال حاض��ر میزان آب
رودخانهها به دلیل بارش کم برف در این استان
کاهش یافته است .وی بیان کرد :در حالی که
میانگین بارندگی  40ساله در خراسان رضوی
 250میلیمتر گزارش شده ،میانگین بارندگی
 15س��اله در این اس��تان ب��ه  209میلیمتر و
میانگین بارش  10ساله به 198میلیمتر تقلیل
یافته است .هماکنون تنها  17درصد از ظرفیت
سدهای سطح این استان پر است و  83درصد
آنها خالی از آب است.
مرکزی

ساخت  1000واحد مسکونی
برای محرومان استان مرکزی

تفاهمنام��ه س��اختهزار واحد مس��کن
برای محرومان استان مرکزی با حضور رئیس
کمیته امداد به امضا رس��ید .به گزارش فارس،
در نشستی با حضور پرویز فتاح رئیس کمیته
امداد ،س��یدعلی آق��ازاده اس��تاندار مرکزی و
جمعی از مسؤوالن ،تفاهمنامه ساخت یکهزار
مسکن برای محرومان استان مرکزی به امضا
رس��ید .اس��تاندار مرکزی در این مراسم اظهار
کرد :بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه ب��ا همکاری
دول��ت و کمیته امداد یکهزار واحد مس��کونی
برای محرومان زیر پوشش کمیته امداد استان
ساخته خواهد شد .سیدعلی آقازاده افزود :این
واحدها با اعتباری بالغ ب��ر  ۲۰میلیارد تومان
س��اخته خواهد ش��د که  50درصد آن توسط
اس��تانداری و  50درصد توس��ط کمیته امداد
تامین میشود .وی تصریح کرد :کار ساخت این
واحدها بالفاصله آغاز خواهد شد و ظرف  2سال
به پایان خواهد رسید.

توجهبهتوسعهوایجاداشتغالدرمناطقمحروم

قلعهگن��ج که در روایتهای تاریخ��ی از قناتها،
نعمتها و آبادانیهای فراوان برخوردار بوده و بهواسطه
حاصلخی��زی و پردرآمد ب��ودن« ،گنج» لقب گرفته
بود ،مدتها به بوته فراموش��ی سپرده شده و از روند
توس��عه جا مانده بود .آبادانی مدتهاس��ت از برخی
مناطق کش��ور رخت بربسته و بهواسطه آن ،معیشت
ساکنان این مناطق بش��دت دچار بحران شده است
اما حض��ور نهادهایی مانند بنیاد عل��وی در برخی از
محرومتری��ن نواحی کش��ور مث��ل «قلعهگنج» -که
رکورددار محرومیت بوده و به آفریقای ایران ش��هرت
داش��ت -سبب ش��ده تغییراتی کلیدی را در اینباره
شاهد باشیم .به گزارش تسنیم ،گرچه سایه بیآبی و
گرمای شدید و اختالف طبقاتی و فقر مادی همچنان
بر سر قلعهگنج خودنمایی میکند اما برنامههای قابل
ت و ایجاد معیشت
توجهی در راستای کاهش محرومی 
پای��دار در مناطق محروم کش��ور ،ازجمله قلعهگنج
اندیش��یده ش��د تا مردم ش��ریف این منطقه بتوانند
مشکالت عدیده پیش رو را پشتسر بگذارند .معیشت
پایدار نهتنها دغدغه مردم قلعهگنج است ،بلکه نیاز و
دغدغه بسیاری از مردم این کره خاکی است که نگران
از دست دادن شغل و درآمد و به تبع آن معیشت خود
هستند .براساس آنچه کارشناس��ان و محققان برای
طرح پیشرفت و آبادانی بنیاد در این منطقه پیشنهاد
کردند ،معیش��ت پای��دار در قلعهگنج باید براس��اس
ظرفیتهای بومی این منطقه اتخاذ ش��ود؛ نسخهای
که بر اس��اس آن ،با توجه به اهتمام مردم این منطقه
به دامداری و کش��اورزی و اینکه بز و ش��تر حیوانات
بومی این منطقه هستند ،تامین معیشت قلعهگنج با
اشتغالزایی پایدار و پرورش «بزهای میلیونی»« ،بزهای

اسپانیایی»« ،بزهای اصالحنژادشده» دنبال شد و در
سال  93هدف تامین معیشت و «اشتغالزایی پایدار»
را دنبال کرد .خشکسالی و کمآبی قلعهگنج منجر به
پرورش بز ش��د چراکه بزها کمتر از دامهای مش��ابه
آب میخورند ،بنابراین با هدف تأمین شیر و گوشت
مورد نیاز منطقه و تمرکز بر ایجاد اش��تغال پایدار 3
هزار رأس بز «مورس��یا» از اسپانیا وارد قلعهگنج شد.
بزهایی ش��یرده و مقاوم که حدود  10برابر بیشتر از
بزهای منطقه شیر تولید میکنند ،یعنی روزانه بهطور
متوس��ط  3لیتر ش��یر با چربی  5درصد؛ بزهایی که
چندقلوزا هستند و البته هیچ تغییر ژنتیکی باعث این
مسأله نیست ،بلکه به ژنتیک طبیعی این بزها مرتبط
ک سالو نیم پیش
اس��ت .تعداد بزهای مورسیا که ی 
وارد منطقه شدند ،حاال به  5هزار رأس رسیده است.

سپاه  ۵۰۰میلیارد ریال به طرحهای محرومیتزدایی در مازندران اختصاص داد
رئیس س��ازمان بسیج سازندگی س��پاه کربالی
مازن��دران با تاکید بر تقویت رف��اه در مناطق محروم
اس��تان گفت س��پاه  ۵۰۰میلیارد ریال به طرحهای
محرومیتزدایی در مازندران اختصاص داد .به گزارش
تسنیم ،س��رهنگ پاسدار غالمرضا ش��ریعتی اظهار
داش��ت :بزودی رزمایش اقتدار عاش��ورایی بسیجیان
مازندران در  2بخش رزمی و نهضت خدمترس��انی
ب��ه مردم در اس��تان اجرایی میش��ود .وی افزود :در
بخ��ش محرومیتزدایی تمام تالش ما رس��یدگی به

اح��واالت محروم��ان ،کمک به درمان ،تامین س��بد
غذایی ،جهیزیه ،مسکن و آبرسانی به نقاط محروم و
کمبرخوردار مازندران است .وی با بیان اینکه ما خود
را مخاطب مشکالت مردم میدانیم ،گفت :نقاطی در
استان از لحاظ زیرس��اختی و سایر بخشها نیازمند
حمایت هستند که بسیج س��ازندگی در این حوزه با
اقتدار ورود پیدا میکند .ش��ریعتی با اش��اره به اینکه
بیش از  700گروه جهادی در استان ساماندهی شده
است ،افزود :منابع اصلی ما برای محرومیتزدایی در

غفلت از ساحت سیاستگذاری مالیات

ادامه از صفحه اول
مالیات 4-
در واقع به بیان س��اده میتوان
اینگونه گفت که دولت تش��کیل میشود تا متکفل
ام��وری ش��ود که از عه��ده افراد جامع��ه به تنهایی
برنمیآی��د .دولت وظیف��ه دارد به نمایندگی از آحاد
جامعه صحنه اقتصادی کش��ور را برای نقشآفرینی
عموم مردم جهت مصالحشان مهیا کند .در این راستا
بای��د در ازای خدمت دولتمردان ،حقالزحمهای را از
تکتک افراد جامعه بگیریم .این هزینه جهت انجام
خدمتی به دولتمردان اهدا میش��ود .دولت در ازای
این بها ،موظف اس��ت صحنه اقتصادی جامعه را به
گونهای مهیا کند که فضای سالمی برای نقشآفرینی
م��ردم به وجود آید و در این فضا آس��یبی به مصالح
همه مردم وارد نشود .در چنین فضایی ارزشها معنا
مییابد و ضد ارزشها محکوم به عدم اس��ت .مالک
فعالیتها در این فضا لزوما سود نیست و به جای آن
ارزش افزوده معنا پی��دا میکند .در این فضا هر نوع
فعالیت اقتصادی که افزایشی در اندازه واقعی اقتصاد
یک کشور ایجاد نکند و تنها منجر به کسب سود شده
و ارزش افزودهای نداش��ته باشد ،فعالیتی غیرمولد به
حساب میآید .به طور مثال فعالیتهایی که عمدتا
از محل افزایش قیمت سرمایه در بلندمدت ،عایدی
از مح��ل خرید و فروشهای مکرر و س��فتهبازی در
کوتاهمدت و عایدی از محل تخلف ،فساد ،انواع رانت
و انحصار رخ میدهد ،ارزشی نخواهد داشت ،هرچند
سود بسیاری داشته باشد ،زیرا چنین فعالیتهایی به
مصالح جامعه آسیب میزند و در نهایت باعث متضرر
ش��دن همه مردم میشود .این ماموریت دولت است
که فضا را بر فعالیتهای غیرمولد بسته و فعالیتهای
اقتصادی را به سوی فعالیتهای مولد سوق دهد .در
واقع دولت برای چنین هدف کالنی تشکیل میشود
و حقالزحم��ه میگیرد .توج��ه به چنین ماموریتی
بای��د در راس اهداف مالیاتی قرار گیرد ،در حالی که
چنین ماموریتی در کشاکش اخذ انواع مالیاتها گم
ش��ده و دولت را از انجام اصلیترین ماموریتش غافل

يادداشت امروز ادامه از صفحه اول
 ...م��ا و هم��ه مل��ت
میدانی��م معض�لات اقتص��ادی ام��روز کش��ور،
راهحلهای روشن و مش��خصی دارد که با کمال
تاس��ف بای��د بگویم این معض�لات را باید همین
مجلس و همین دول��ت برایمان حل کنند! من
االن که به اینجای مطلب رسیدهام ،باور کنید کم
ناراحت نیس��تم! لذا لطفا بگذارید ذرهای راحتتر
باشم و یک نفر را همین وسط یادداشت ،بلند صدا
بزنم!آی محمد خاتمی کجایی؟! دقیقاً کجایی؟!

بزها در هشتماهگی به بلوغ میرسند .بزهای نر برای
گوشتشان به فروش میرس��ند و بزهای ماده برای
شیردهی و زاد و ولد نگهداری میشوند .خوشبختانه
بزداریهای ایجاد ش��ده در منطقه منجر به اشتغال
تعدادی از اهالی قلعهگنج ش��ده که درپی این اتفاق
خوب ،بزداریهای کوچکی نیز تاسیس شده که اقدام
به تولید شیر بز به صورت محلی میکنند .اگر نگاهی
به میزان اشتغال در این بزداریها بیندازیم به افزایش
میزان اشتغال در آنها میرسیم چنانچه  4نفر به صورت
ثابت و  3نفر به صورت کارورز در بزداری مشغول به
کار هس��تند و در کل  45نف��ر از اهالی بومی منطقه
در این بزداریها مش��غول به کار شدهاند .یکی دیگر
از مدلهای رسیدن به معیشت پایدار در قلعهگنج که
امروز مس��یر پیشرفت را با سرعت طی میکند توجه

به ظرفیتهای محیطی است که میتواند گام مهمی
در افزایش زیرس��اختهای گردش��گری و احداث و
بهرهبرداری هتل و گردشگری باشد .توسعه گردشگری
در قلعهگنج افزایش اش��تغالزایی را به دنبال داشته و
منجربه ارتقای رفاه عمومی مردم این منطقه شده و
میتوان اذعان داش��ت که بیش��ک این مدل ،آینده
روشنی را پیش روی مردم این منطقه قرار داده است.
ایجاد صندوقهای روستایی با راهنمایی مشاوران بنیاد
علوی و همت ش��وراهای روستایی کمک قابل قبولی
در امر اشتغالزایی داشته است .مردم قلعهگنج در چند
سال گذشته شاهد پیش��رفتهای زیادی بودهاند؛ از
تجهیز بیمارستان گرفته تا ایجاد بزداریها و برگزاری
کالسهای مختلف فنی حرفهای و ...اما به طور حتم
آموزش مردم ،بزرگترین اتفاقی بوده که در شهرستان
قلعهگنج رخ داده اس��ت و آموزش ایجاد صندوقهای
پسانداز روستایی یکی از مهمترین این آموزشهاست
که از تجربه آش��نای ش��وراها الگوبرداری شده است.
در هرکدام از روس��تاهای ب��االی  20خانوار قلعهگنج
درحالحاض��ر یک صندوق روس��تایی وجود دارد که
ن ترتیب به
از س��وی خود مردم اداره میش��ود .بهای 
صالحدی��د منتخبی ک��ه مردم انتخ��اب میکنند و
وضعیت روس��تا ،هر فرد یا خان��وار بین  5تا  20هزار
توم��ان در م��اه در صندوق پسان��داز میکند تا بعدا
بتوان��د از صندوق وام بگی��رد و این وامها در قالب وام
اشتغالزایی کمک ش��ایانی به توسعه معیشت پایدار
خواهد کرد .گفتنی اس��ت ،طرح شهر نمونه اقتصاد
مقاومتی از س��ال  1393به پیشنهاد استاندار کرمان
و مش��ارکت بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی در
شهرستان محروم قلعهگنج در دست اجراست.

کرده است .گواه چنین ادعایی نیز در پایههای مالیاتی
کش��ور به وضوح روشن است .به طور مثال پایههای
مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی س��رمایه و مالیات بر
سود سپردههای بانکی ،با وجود قدمت  100ساله در
دنیا و کارکردی منطبق بر ماموریت کالن دولت ،هنوز
در ایران اجرا نمیشود.
مالیات بر عایدی س��رمایه راه��کاری برای هدف
قرار دادن س��وداگران فعال در بازارهای موازی تولید
اس��ت .جذابی��ت بازارهای موازی تولی��د و غیرمولد
ب��ه دلیل وجود س��ودهای امن و قاب��ل توجه ،باعث
میشود عمده نقدینگی کشور به جای آنکه به سمت
تولید و ایجاد اش��تغال برای جوانان هدایت شود ،در
فعالیتهای غیرمولد و آسیبزننده به اقتصاد استفاده
شود .سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و
به نوعی با ایجاد التهاب و آشفتگی ،سودهای بادآورده
بس��یاری را به جی��ب میزنند .اتخاذ سیاس��تهای
مناس��ب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه،
سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرده و از بیثباتی
و افزایش قیمت ناشی از فعالیتهای سوداگرانه در بازار
جلوگیری میکن��د .از اهرمهایی که دولت در عمل،
برای افزایش هزینه این نوع تقاضاهای سوداگرانه در
اختیار دارد ،سیاس��تهای مالیاتی است که مالیات
بر عایدی س��رمایه ،یکی از انواع آن اس��ت .این نوع
مالیات بر پایه افزایش قیمت داراییهای غیرمصرفی
(سرمایهای) است ،به گونهای که بر مابهالتفاوت قیمت
خرید و فروش اقالم مورد هدف اعمال میشود و عمال
مطلوبیت سودهایی را که حاصل ارزش افزوده شخص
()3
نیست ،سلب میکند.
مالیات بر سود سپرده بانکی نیز دارای کارکردی از
این جنس است .در چند دهه اخیر با هدف حمایت
از نظام بانکداری و هدایت پساندازها به سمت نظام
بانکی ،س��ود سپرده بانکی در ایران معاف از پرداخت
مالیات ش��د .این در حالی اس��ت که فارغ از صحت
دستیابی به چنین هدفی که ترازنامه بانکها و میزان
نقدینگی کشور بخوبی توصیفش میکنند و حکایت

دقیق ًا کجایی؟!

کجایی که هر چه داریم از صدقهسر تو است! اما
بعد ،جورچین رفع معضالت اقتصادی فعلی ،قطعه
س��ومی هم دارد که در این روزه��ا کمی بهتر از
دولت و مجلس عمل کرده است .محاکمه دالالن
بازار ارز و مفس��دان ارزی در کنار برگزاری دادگاه
برخی از پوستکلفتترین بدهکاران بانکی ،اقدام
موثری است که در این وانفسای اوضاع اقتصادی،
تا حدی امید را در دل مردم زنده میکند .سرعت
و شدت احکام صادره اما باید به گونهای باشد که
ش��ائبه مراعات کسانی را که به پوشک بچه مردم

از شرایط بحرانی دارند ،درآمد حاصل از سرمایهگذاری
در بازار سرمایه که مستلزم تحمل ریسک باالتری در
مقایسه با سپردهگذاری در نظام بانکی است ،مشمول
پرداخت مالیات است .در بیشتر کشورها سود سپرده
بانکی مشمول پرداخت مالیات میشود و وضع این نوع
مالیات ،عالوه بر کارکرد درآمدی (افزایش درآمدهای
مالیاتی) به جهت کارکرد اقتصادی (افزایش شفافیت و
اصالح ترکیب پسانداز) و کارکرد اجتماعی (برقراری
عدال��ت مالیاتی و کاهش نابرابری طبقاتی) نیز حائز
()4
اهمیت است.
قطعا این م��وارد همه پایههای مالیاتی الزم برای
اقتصاد یک کش��ور نیس��ت ،زیرا هم��ه فعالیتهای
غیرمولد را پوش��ش نمیدهد .دول��ت باید به مثابه
دیدهبانی هوش��یار ،دائما فضای اقتصاد را رصد کند
و هر کجا ش��اهد شکلگیری فعالیتهای غیرمولد و
رقیب تولید بود ،با تدابیر سیاستی خویش به مقابله
عملی با موضوع بپردازد .اینکه ساحت سیاستگذاری
دولت را فراموش کنیم و نخستینو سریعترین راهها
نظی��ر برخورد امنیتی ،آن هم بع��د از وقوع فاجعه و
متضرر ش��دن عده کثیری از م��ردم را اتخاذ کنیم،
دردی را دوا نخواه��د کرد و قادر به حل مس��اله هم
نخواه��د بود و صرفا مس��اله را ب��رای مدتی به عقب
میاندازد.
-------------------------------پینوشت
 -1عسکری ،علی ،1392 ،کالبدشکافی اصالح نظام

مالیاتی کش��ور :چالشها ،برنامهه��ا و عملکرد نظام
مالیاتی ،فصلنامه سیاس��تهای مال��ی و اقتصادی،
شماره  ،2صفحات 85- 120
 -2همان
 -3کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،97 ،
بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش
مسکن
 -4وزارت امور اقتصادی و دارایی ،1396 ،برنامههای
پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397

هم رحم نمیکنند در بین افکار عمومی دامن نزند.
دستگاه قضایی و قضات محترم باید صدور احکام
قاطع و س��خت درباره کسانی را که در این اوضاع
اقتصادی هم به هموطن��ان خود رحم نمیکنند
بر خود فرض بدانند .رس��یدگی عاجل به پرونده
دانهدرش��تها و کسانی که مقصر اصلی در توزیع
رانتی ارز و سکه بودهاند ،امر دیگری است که همه
منتظر آن هستند .همچنان که منتظر تغییر واقعی
تیم اقتصادی دولت و پیدا شدن افراد آزاده دیگری
در میان لیست امید هستیم!

استان گروههای جهادی بوده و عالوه بر آن از قرارگاه
محرومیتزدایی س��پاه کربالی مازن��دران و مجمع
خیرین محرومیتزدایی نیز برای رفع مشکالت مردم
استفاده میش��ود .وی تصریح کرد :س��پاه پاسداران
انقالب اسالمی خود را موظف به پیگیری و رسیدگی
به مش��کالت مردم بویژه محرومان میداند و در این
بین از حمایتهای دستگاههای اجرایی استان نیز بهره
گرفته میشود .وی خاطرنشان کرد :تا  29شهریورماه
امسال با استعداد  450گروه جهادی عملیات اجرایی

رزمایش خدمترس��انی به محرومان استان اجرا و در
این مدت  450پروژه اجرایی میشود .شریعتی ادامه
داد :در ط��ول ای��ن مدت عملیات س��اخت  90واحد
مس��کونی با اعتبار  4میلی��ارد و  500میلیون تومان
در اس��تان آغاز و در مدت چهار م��اه به بهرهبرداری
میرس��د .وی افزود :عملیات بهسازی معابر ،مسکن،
مدارس ،حس��ینیهها و مس��اجد در  10شهر ساری،
نکا ،میاندورود ،قائمشهر ،بابل ،فریدونکنار ،آمل و نور
با اعتباری معادل  4میلیارد تومان در حال اجراست.

بانک

مهلت تعویض دسته چکهای قدیم
 2ماه تمدید شد

ب��ا توجه به ابالغ بانک مرک��زی ایران ،مهلت
تعویض دسته چک قدیم ،با دسته چک صیادی
برای مشتریان بانک،تا ششم آبانماه سال جاری
تمدید ش��د .پیشتر ،زمان واگ��ذاری چکهای
غیرصیادی (طرح قدیم) تا روز  30مردادماه سال
 1397اعالم شده بود که بر اساس تصمیم جدید
و اعالم بانک مرکزی ایران ،این مهلت تا شش��م
آبانماه س��ال جاری تمدید شده است .در همین
راس��تا بانک آینده با قدردانی از مش��تریانی که
نسبت به تعویض دستهچکهای خود و دریافت
دس��ته چک جدید صیـادی اقدام کردهاند ،اعالم
کرد :بـه منظور همراهی با مش��تریان بانکها و
مردم عزی��ز ،اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 6
آبانماه  1397موکول شد.

افزایش سقف مبلغ و کاهش نرخ
سود وام مسکن

مدیرعامل بانک مس��کن از ارائه پیشنهاداتی
برای افزایش س��قف وام مسکن خبر داد و گفت
کاهش نرخ سود در این وامها مشروط به کاهش
بهای تمامش��ده منابع خواهد بود ،هر زمان این
اتف��اق رخ دهد ب��ه طور حتم نرخ س��ود نیز به
مرور کمتر میش��ود .رحیمیانارک��ی در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه بانک مسکن به هیچ کدام
از رقابتهای مخرب بانکی از جمله نرخ سود وارد
نشده است ،گفت :با اینکه در این میان منابعی را
از دست دادهایم اما توانستیم بهای تمامشده پول
را تا حدی ساماندهی و کاهش دهیم .وی با اشاره
به اینکه در  5ماه ابتدایی امس��ال حدود ۸۳۰۰
میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده ،گفت:
بی��ش از  ۹۶درصد این مبلغ در حوزه مس��کن
بوده که با رشد همراه شده است .همچنین حدود
 ۹۰هزار تسهیالت خرید مسکن پرداختهایم که
این تعداد در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل
۷۰درصد افزایش دارد .مدیرعامل بانک مسکن
به عملکرد صندوق پسانداز مسکن یکم نیز اشاره
کرد و گفت :در  5ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۰۳
هزار فقره حس��اب جدید افتتاح شده که حدود
 ۱۶۰۰میلیارد تومان ارزش منابع آن اس��ت .این
در حالی اس��ت که تعداد کل حسابهای افتتاح
ش��ده در صندوق پسانداز مسکن یکم از ابتدای
تاس��یس تاکنون حدود  ۴۹۶هزار فقره بوده که
 ۵۹هزار مورد منصرف شدهاند.

