اخبار

2
یادداشت روز

چهارشنبه  26تیر 1398
 14ذی القعده .1440شماره 20148

روایتظریفازپاسخیکهدرباره
جنگباایرانبهترامپدادهشد

سعید برند

مالیات؛ ترمزی بر سوداگری
خودرو

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

Info@khorasannews.com

مشکل مــا همیشه ایــن اســت کــه ســوداگــران
خ ــودرو ،سکه ،ارز ،مسکن و  ...هــمــواره چند
قدم از مسئوالن ما جلوتر هستند .مادامی که
مسئوالن کنترل این بازارها که با توجه به حوزه
کــاری ،اختیارات و وظایف تعریف شده شان،
متشکل از چندین نهاد و دستگاه و  ...هستند،
از بحرانی مطلع شوند ،تصمیم بگیرند به مسئله
ورود کنند ،دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند
تاباتوجهبهحقجلسههایاندک،نوشتنصورت
جلسه و تصویب مصوبات و تبصره های جدید
بصرفد ،کار از کار گذشته است و دالل ها بازار را
در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب
خود ساخته شان ،دمیده اند!
اما درباره مقابله با سوداگری خودرو ،دیدیم که
اعمال برخی محدودیت ها از جمله درج قیمت
در یک اپلیکیشن موبایلی تا حــدودی توانست
این اسب چموش را آرام کند ،البته پس از آن که
گلوی رسانه ها پاره شد از بس رسیدگی به این
موضوع را گوشزد کردند .با این حال اگر چه
کمی حباب خودرو کم باد شده اما همچنان این
چهار چرخ های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله
بسیار دارند.
در شرایطی که خــودرو ساز نمی تواند یا نمی
خواهد محصول خــود را با قیمت مصوب و به
دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش
فروش اینترنتی محصوالت به قدری ناممکن
است که فقط عده ای محدود از پس ثبت نام بر
می آیند ،و از سوی دیگر سازمان های نظارتی
از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه
خودشان به درستی عمل نمی کنند یا قانون
دست و پایشان را بسته است ،تنها اهرمی که می
توان به آن دل خوش بود ،اخذ مالیات قابل توجه
از فروش خودرو ست.
مبلغی که خریدار (بخوانید دالل) در سال گذشته
برای خرید هر نوع از خودروهای صفر کیلومتر
داخلی پرداخت کــرده ،کامال مشخص است.
حــاال و درســت وقتی همه خوابند ،ایــن افــراد
بــدون کوچک ترین زحمت و تجارتی ،قصد
دارن ــد خــودروهــای خــریــداری شــده شــان را با
ســودی حداقل  50درصــد آن چه هزینه کرده
انــد ،بفروشند .ایــن جاست که ســازمــان امور
مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این
فروش کذایی ،ترمزی باشد بر سوداگری خودرو.
کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال
انجام اســت و سازمان امــور مالیاتی به هنگام
انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصــدد است،
بخشی از سود بادآورده دالل ها و بخر و بفروش
ها را اخذ کند.
اگر چه ممکن است ،نقدهایی هم به این طرح وارد
باشد ،به خصوص این که به طور قطع بخشی از
این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی
از تورم است .یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را
خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت باالتر
به فــروش می رساند اما بخشی از این افزایش
قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است .اما اگر
زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این
طرح در نظر گرفته شود می تواند در دراز مدت با
سوداگری مقابله و واسطه ها را از بازار حذف کند.
به دیگر بیان ،مالیات حاصل از فروش خودرویی
که مصرف کننده آن را خریداری و مصرف کرده
اســت و اکنون بعد از گذشت چند مــاه یا چند
سال می خواهد خودرو را بفروشد باید با مالیات
حاصل از فروش خودرویی که واسطه آن را خریده
ولی رنگش را هم ندیده است و می خواهد به
در نمایندگی با سودی برابر  50درصد
اصطالح ِ
قیمت خریداری شده ،به فروش برساند ،کامال
متفاوت باشد.
محاسباتی ساده و به دور از پیچیدگی که سال
های سال است در کشورهای توسعه یافته انجام
می شــود .اگــر می خواهیم اقتصاد را درمــان
کنیم ،همیشه باید یک قدم جلوتر از واسطه ها
گــام بــرداریــم و با اخــذ تصمیماتی ولــو مقطعی
اما قاطع و کاربردی اجازه جوالن در بازار را به
فرصت طلبان ندهیم.

حرف مردم

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تحوالتی
که پس از انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا در
فضای ایران رخ داده بود ،به بیان دلیل این
که چرا آمریکا نتوانست علیه ایران اقدامی
انجام دهــد ،پرداخت و گفت« :همان طور
که رئیسجمهور ترامپ گفت 10 ،دقیقه تا
جنگفاصلهداشتیمزیرابهترامپگفتهشده
بود که اگر اقدامی علیه ایران انجام دهند،
ایــران نیز اقدامی را در دفــاع از خود انجام
میداد » .محمدجواد ظریف که در نیویورک
به سر می برد این مطلب را در گفت و گو با
برنامه «هارد تاک» شبکه جهانی بی بی سی
مطرح کرد که قــرار است مشروح آن امروز
منتشر شود .چند روز پیش نیز سید حسن
نصرا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان در گفت و
گویی با اشاره به عقبنشینی دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا از جنگ با ایران گفته
بود« :رئیسجمهور آمریکا پس از سرنگونی
پهپادآمریکاییتهدیدکرد،اماپسازآنگفت
که حمله را به تأخیر انداخته است ،ولی این
صحت نــدارد .واقعیت این است که ایران
نامهای از طریق یک کشور واسطه به آمریکا
ارسالودرآنتأکیدکردکهاگرهرگونههدف
را در ایران بمباران کنید ،ایران نیز اهداف
آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد و
بعد از دریافت این نامه بود که ترامپ دستور
توقف حمله را صادر کرد» .به گزارش فارس،

مجریبیبیسیدرادامهگفتوگویخوداز
ظریفپرسیدکهاگرآمریکااقدامیانجاممی
داد،ایرانچهمیکرد؟ظریفپاسخداد«:من
نظامی نیستم ،این مسئله برعهده نیروهای
نظامی است» .ظریف در خصوص اظهارات
مقاماتایرانیمبنیبراینکهاگرکشورهای
همپیمانآمریکاهمچونعربستانسعودیو
امارات در جنگ علیه ایران مشارکت کنند،
توسطایرانهدفقراردادهمیشوند،گفت:
«هرکسی که در جنگ علیه ایــران ،آمریکا
را پشتیبانی میکند( ،با پاسخ ایــران روبه
رو خواهد شد) .آمریکا هم اکنون در جنگ
اقتصادی با ایــران اســت .آن ها (عربستان
و امــارات و  )...با حمایتهای لجستیکی و
شناسایی از آمریکا پشتیبانی می کنند و این
بهمفهومآناستکهآنهادرجنگعلیهایران
مشارکت دارنــد» .وی سپس با اشاره به این
مواردادامهداد«:اگرجنگیدرمنطقهصورت
بگیرد ،فکر نمی کنم هیچکس در منطقه از
آن در امان بماند پس بیایید از وقوع جنگ
جلوگیری کنیم».رئیس دستگاه دیپلماسی
کشورماندرپاسخبهسؤالمجریبیبیسی
مبنی بر این که به چه دلیل شما حاضر به
مذاکرهمجددنیستید،گفت«:بهچهدلیلباید
مجددواردمذاکرهشویم؟...مامیزمذاکرهرا
ترکنکردیم.اینآمریکابودکهمیزمذاکرهرا
ترککرد.آنهابایدبهمیزمذاکرهبازگردند».

کنایهمعاونعلمیرئیسجمهوربهاتاقبازرگانی
تسنیم -معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور در نشست هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران حضور یافت .وی بر لزوم
تغییر نگرش ها به صنعت ،پژوهش و ایجاد
ارزش اف ــزوده در اقتصاد تاکید کــرد و با
هشدار به اعضای اتــاق درخصوص
آیــنــده اقتصاد گفت :مــن باید به
صــورت شفاف به شما بگویم که
اقتصادسنتیشماحتییکدرصد
هم در مقابل نسل جدید
نخبگان شانس
بــــرنــــده ش ــدن
ندارد .خاطرم

هست در خرداد  ،95زمانی که جوانهایی
کهتاکسیهایاینترنتیراراهاندازیکردند
سراغ شرکت تاکسیرانی رفتند آن ها با چه
فضاحتی این جوانها را بیرون کردند و
تصور میکردند که تاکسی اینترنتی
یعنی یک نرمافزار ،غافل از آن
که آن نرمافزار بدون صاحب
ایده هیچ معنایی نــدارد .وی
خاطر نشان کــرد :بنابراین
تنها راه شما ایــن اســت که
روی ایــن جوانها
ســرمــایـهگــذاری
کنید.

تحریم آمریکا علیه ایران به  2خودروساز فرانسوی
ضربه زد

کاهشفروشجهانیپژو و رنو

دو خودروساز فرانسوی همزمان با انتشار
گــزارش هــای مالی از عملکرد شش ماه
نخست ســال میالدی ایــن شرکت هــا ،از
کاهش فروش خودروهای این دو شرکت
خبر دادنــد .کاهشی که به اعتراف این دو
شرکت متاثر از تحریم هــای آمریکا علیه
ایران بوده است.به گزارش ایسنا ،کارلوس
تـــاوارس ،مدیرعامل گــروه خــودروســازی
پژو -سیتروئن به تازگی اعالم کرده که توقف
فــروش رسمی محصوالت و خــودروهــای
تولید شده توسط این شرکت در بازار ایران
که تحت تاثیر تحریم های خصمانه دولت
ترامپ ،ریاست جمهوری ایــاالت متحده
آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران رخ
داده است ،در کنار برخی دیگر از عوامل
تاثیرگذار همچون افــت  29.3درصــدی
فــروش در بــازار منطقه آمریکای التین و
همچنین سقوط  62.1درصدی در چین

موجب شده است در شش ماه گذشته یعنی
نیمه نخست سال  ۲۰۱۹میالدی سهم
گــروه صنعتی پژو سیتروئن در بازارهای
جهانی با کاهش قابل توجهی مواجه شود
و به یک رشد منفی  12.8درصدی برسد.
پــژو  -سیتروئن از ابــتــدای ســال جــاری
مــیــادی تاکنون  1.9میلیون دستگاه
خــودرو به فــروش رسانده و ایــن در حالی
است که در مدت مشابه سال گذشته 2.2
میلیون دستگاه فروخته بوده است.
شرکت رنــو نیز اعــام کــرد :در پی خروج
شرکت خــودروســازی رنو از ایــران به علت
تحریمهای آمریکا ،ایــن شرکت در نیمه
نخست سال  2019کاهش  6.7درصدی
ف ــروش مــحــصــوالت خــود را تجربه کــرد.
براساس این گــزارش ،افت  27.7درصد
فروش محصوالت این شرکت در خاورمیانه
به دلیل تحریم ها اعالم شده است.

وزیرنیرو ۵۲:مدیرارشدوزارتخانهرابافراخوان
عمومیانتخابکردیم

وزیــر نیرو با تاکید بر ایــن که تاکنون ۵۲
مدیرعامل استانی و مدیرکل ستادی وزارت
نیرو از طریق اعالم فراخوان عمومی انتخاب
شدهاند ،گفت :در انتصابات سفارش نمی
پذیرم.بهگزارش وزارتنیرو،رضااردکانیان
با حضور در برنامه زنده «فرمول یک» شبکه
اول سیما با اشاره به انتخاب مدیران ارشد
وزارت نیرو از طریق اعالم فراخوان عمومی،
گفت :آخرین فراخوان اعالمی وزارت نیرو
نیز که در کشور بینظیر بــوده مربوط به
معاون وزیر است و هم اکنون یکی از معاونان
این وزارتخانه از طریق فراخوان انتخاب
شده است.

انتخاب مدیران از طریق اعــام فراخوان
عمومی موجب افــزایــش اعتماد به نفس
مدیران منتخب نیز میشود .به گفته این
مقام مسئول همچنین برای انتخاب ۵۲
مدیرعامل استانی و مدیرکل ستادی وزارت
نیرو از طریق اعالم فراخوان عمومی حدود
دو هــزار فرم تقاضا دریافت شده است که
این اطالعات هم اکنون به عنوان یک بانک
اطالعاتی و آرشیو غنی از ظرفیتهای
انسانیصنعتآبوبرقوبخشهایمختلف
کشور گــردآوری شده است و این افــراد در
پستها و موقعیتهای دیگر نیز میتوانند
معرفی شوند و مورد استفاده قرار گیرند.

پیامك2000999 :

•• با ایــن اجــاره هــای سنگین چطور می شه
زندگی کرد؟ بعضی ازاین صاحبخانه ها واقعا
بی رحم و بی انصاف هستند .تو رو به خدا کمی
انصاف داشته باشید
•• نفت دزدی در حــراســت؟! هر چه بگندد
نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک!
•• تا حاال دو مرتبه با پلیس بــرای جمع آوری
معتادان داخل صد متری به خصوص از اول
پنج تن تا پل فجر تماس گرفتم امــا دریــغ از
رسیدگی! این جا شده محلی برای جمع شدن
معتادان و بسیار برای شهر مشهد زشته .البته
که ماشین مسئوالن شیشه هاش دودیه و بیرون
رو نمی بینند.
•• سه شنبه روزتامین اجتماعی بود .ان شاءا...
فکری به حال بازنشسته ها بکنید.
•• نماینده آشغال جمع کن  6.5میلیاردی به
دردخدمت به مردم نمی خورد.
•• خواستم بگم چرا باروح و روان مردم بازی
می کنید؟ این که مشهد پنج روز رکورد مصرف
برق رو شکسته چرا به گردن مردم مشهد می
اندازید؟ وقتی به خاطروالدت امام رضا(ع)
تمام خیابان ها و پــارک ها رو المپ بستند و
اطــراف حرم به خاطرزائر میلیونی،کسبه با
نهایت روشنایی تا صبح کسب درآمد داشتند
طبیعیه که بــرق بیشتری مصرف بشه .خب
تقصیر مردم چیه؟
•• حتی ترکمنچای هم نسخه فارسی داشت
ولی برجام نداشت! خب این چه معنایی می
تواند داشته باشد؟
•• چرا باید در زمــان مراجعه به برخی دفاتر
پیشخوان شهرداری به منظور انجام کارهای
اداری و پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی
بــرای انتقال سند عــاوه بر پرداخت هزینه
دفتر ،به اجبار مبلغ50هزار تومان اضافی
پرداخت کنیم؟ مگر یک نفر در طول عمرش
چند مرحله می خواهد به دفتر پیشخوان
مراجعه کند که می گویند دفعه بعد که آمدی
زودتر سابقه ات را پیدا می کنیم واین 50هزار
تومان برای همان ثبت اطالعات تان است .از
روزنامه مردمی خراسان استدعا دارم گرفتن

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

پول از مردم را توسط دفاتر پیشخوان پیگیری
کند.
•• نزدیک انتخابات است.واقعا متاسفم برای
کسانی که فقط دروغ تحویل این مــردم می
دهند .آقای مسئول مامردم منطقه آرامگاه
فردوسی بایدهر روز قطعی آب داشته باشیم؟
قطعی برق داشته باشیم و...
•• گران فروشی،کم فروشی،اهمال در انجام
تعهدات و خیانت توسط برخی افراد سودجو
در زمینه لــوازم برقی و الکتریکی در بجنورد
بدون کوچک ترین ترسی انجام می شود و هیچ
نظارتی هم نیست.
•• بانخریدن وتحریم برخی کاالهاامکان
کاهش قیمت وج ــودداردول ــی بازگشت به
قیمت اولیه اصال امکان پذیرنیست.
•• قانون ما اشکاالتی داره که باید اصالح بشه !
مثال چــرا باید مــردی از کلمه تمکین سوء
استفاده کنه و قاضی به نفع او رای بده؟ آقای
قاضی همه زنان بد نیستند که بخواهند بعد از
 20سال زندگی مهریه بگیرند و بروند.
•• کوتاه کردن دست های مفسد مالی دروزارت
نفت،درحقیقت صیانت ازسرمایه های ملی
کشور محسوب می شود که متعلق به عموم
مردم است .درآمــد نفت باید سر سفره مردم
ودرراه اداره وپیشرفت کشورقراربگیردنه این
که عده ای از آن برای مقاصدشوم وشیطانی
منفعت طلبانه خویش استفاده کنند.
•• درصــفــحــه پیامک هــای مـــردم بیشترین
مشکالت یاگرانی اجناسه یاگرانی کرایه خونه
یانداشتن حقوق .آیاتاکنون فکری به حال
فارغ التحصیالن دانشگاه ها شده؟ االن داخل
خونه هاشون بــدون امید زندگی می کنند
و ترس از آینده وتشکیل زندگی دارنــد .پس
حل مشکالت این ها وبازگو شدن دررسانه ها
مهم ترین کاره.
•• شرکت بــرق خودسرانه قبض کاغذی را
قطع می کند وپیامک می دهد  .اما این کار
اصــا شفافیت نـــدارد چــون مــیــزان مصرف
و ...مشخص نیست .ضمن ایــن که پیامک
قبض ها بین پیام ها گم می شــه .اصــا چرا

نمابر05137009129 :

آبونمان می گیرند و چطور آن را محاسبه می
کنند؟
•• یکی از مسئوالن بخش مسکن در صــدا و
سیما می گفت از سال  ۸۵تا  ۹۵بیش از 10
میلیون خانه ساخته شده اما فقط دو میلیون
و  400هزارتا از آن به مردم فروخته شده! پس
برای حل مشکل مسکن به جای تولید بیشتر
باید تمرکز بر فروش خانه های خالی احتکار
شده و حذف دالل های این بخش باشد.
•• ناجا پس از ایــن که سه ســال از حقوق من
بازنشسته برداشت کرد ،برایم سهام قوامین
ساخت اما هیچ مشارکت خرید یاقراردادی
نداشته ام .پنج سال است انتظار می کشم اما
نه از پول خبری هست نه سود!
•• هر چند انتقادهای زیــادی از جنبه های
مختلفبرصداوسیماوارداستولیانگاردیوار
کوتاه تری هم از صدا و سیما پیدا نمی شود که
هر کس هر طور می خواهد برای تخریب آن
اقدام می کند .
•• بهزیستی چندین ماه است برای پرداخت
شهریه دانشگاه و تمدید بیمه معطل می کند و
جواب گو نیست.
•• از اسنپ تقاضای خودرو کردم که خانواده
این جانب را سوار کرد .خانم من به راننده گفت
در مسیر همسرم هم سوار می شود که راننده
با این که مسیرش همان بود اعــام کرد من
اگر بخواهم در مسیر همسرتان را سوار کنم
مبلغ  ۴۰۰۰تومان دیگر اضافه می گیرم که
در تماس تلفنی این جانب با راننده با توجه به
این که هنوز فاصله ای طی نشده بود گفتم شما
اگه کرایه اضافه می خواهی خانواده من رادر
مبدا پیاده کن تا خودروی دیگری درخواست
دهم که در عین ناباوری همسر و فرزندان من را
در کنار خیابان پیاده کرد .حال مسئولیت این
عمل ناشایست با کیست؟
•• بایدبهقوهقضاییهگفتاگرجریمهمتناسببا
جرم نباشد نه تنها بازدارنده نیست بلکه تشویق
کننده هم هست  50 .هزار تومان برای جرمی
که اذهان عمومی جامعه را مشوش کرد عجیب
و غیر بازدارنده است .

