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گزارشیادداشت

شــب تاســوعای حســینی حاج آقــای عالــی حفظه اللــه بــاالی منبــر 

مراســم عــزاداری اباعبدالله الحســین علیه الســام در دفتــر رهبــری 

دربــاره ســپردن کار بــه جوانــان ســخن گفــت و تاکیــد کــرد ایــن حــرف 

به معنــای پیرزدایــی نیســت بلکــه بایــد پیــران سیاســی نظــام را در اتاق هــای 

فکــر بــه  کار گماشــت تا مشــورت دهنــد. اما اکنــون کــه یادداشــت توضیحی 

محمدجــواد حجتی کرمانــی دربــاره ســخن چنــد روز قبلــش کــه گفتــه بــود 

»گفت وگــو بــا ترامــپ از بــاب اکل میتــه ضــرورت پیــدا می کنــد« را خوانــدم، 

بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه برخــی ســالخوردگان سیاســی حتــی بــرای اتــاق 

فکــر هــم مناســب نیســتند و بهتــر اســت دوران بازنشستگی شــان را در 

محیطــی آرام و بــه  دور از سیاســت ســپری کننــد. متاســفانه یادداشــت 

حجتی کرمانــی از ســادگی و ســاده لوحی مــوج می زنــد. چنیــن یادداشــتی 

از کهنــه کار سیاســی مثــل ایشــان تعجب برانگیــز اســت. ایشــان ظاهــرا هنوز 

نفهمیــده که شــیطان، شــیطان اســت و قابــل تفکیک بــه بد و خوب نیســت. 

آمریــکا در هویــت شــیطانی هیــچ تفاوتــی  همــه رئیس جمهورهــای 

نمی کننــد. از کلینتــون و اوبامــا گرفتــه تــا بــوش و ترامــپ، همه شــان کارگزار 

ــر  ــد. آخ ــه متفاوتن ــای محول ــط در ماموریت ه ــتند و فق ــزرگ هس ــیطان ب ش

کــی و کجــا، کلینتــون و اوبامــا بــرای آشــتی بــال گشــودند کــه بایــد مــا نیــز 

بــا تــوکل بــه خــدا به ســوی آنهــا بــال بگشــاییم. هــر دوشــان همه ســاله قانون 

ــرای  ــری ب ــای تکفی ــش و گروه ه ــد. داع ــد کردن ــران را تمدی ــه ای ــم علی تحری

ــان  ــون، در زم ــاری کلینت ــه هی ــق گفت ــامی، طب ــام اس ــه نظ ــه  زدن ب ضرب

دولــت اوبامــا شــکل گرفــت. همچنیــن طبــق فرمایــش رهبــری، مگــر نــه این 

ــان  ــی اقتدارگرای ــه سیاس ــاهده فتن ــا مش ــال 88 ب ــا در س ــه اوبام ــت ک اس

ذوق زده شــد و نامه نگاری هایــش بــه رهبــری را کنــار گذاشــت و از فتنه گــران 

حمایــت کــرد. البــد آقــای حجتی کرمانــی این گونــه اعمــال مداخله جویانــه 

را بــال گشــودن بــرای آشــتی می خوانــد! چطــور ایشــان تاکنــون نفهمیــده 

ــر  ــر خ ــه ب ــه آنک ــتند ن ــیطان هس ــود ش ــکا خ ــای جمهور آمری ــام روس ــه تم ک

شــیطان می نشــینند تــا از آنان انتظــار پیاده شــدن از خر شــیطان را داشــت. 

ــان  ــل جه ــر مل ــان ب ــک از جنایات ش ــر کدام ی ــون به خاط ــا تاکن آمریکایی ه

عذرخواهــی کرده انــد کــه ایشــان امیــد بــه عذرخواهــی ترامــپ از ملــت ایران 

دارد. فرضــا کــه عذرخواهــی کنــد ولــی ایــن کار کــه مجــوزی بــرای گفت وگــو 

بــا شــیطان بــزرگ نمی شــود. مگــر ایشــان فرامــوش کرده انــد کــه 

امام خمینــی)ره( فرمودنــد: »مــا رابطــه بــا آمریــکا را بــرای چــه می خواهیــم؟ 

ــیاری از  ــردارد بس ــران ب ــت ای ــه مل ــرارت علی ــت از ش ــه دس ــن ک ــکا همی آمری

مصائــب بــزرگ زدوده می شــود.« خــرد سیاســی هیــچ تازمــی میــان دســت 

شســتن از شــرارت ورزی بــا گفت وگــو برقــرار نمی کنــد. »تحریــم« بزرگ تریــن 

شــرارت آمریــکا علیــه ملــت ایــران اســت. اگــر آمریــکا دســت از ایــن شــرارت 

برداشــت؛ دیگــر چــه جــای گفت وگــو باقــی می مانــد. هرکــدام به ســوی کار 

خــود می رونــد و احتــرام یکدیگــر را نگــه می دارنــد بی آنکــه نیــاز بــه 

ــرارت  ــع ش ــر از رف ــزی غی ــو چی ــدف از گفت وگ ــر ه ــا اگ ــد؛ ام ــو باش گفت وگ

اســت، در آن صــورت گفت وگــو چــه نفعــی بــرای مــردم ایــران دارد. نــزد خــرد 

سیاســی عبث بــودن گفت وگویــی کــه بــه  انگیــزه رفــع شــرارت نباشــد، اظهــر 

من الشمس است. 

ــود  ــت خ ــای یادداش ــد ج ــی در چن ــای حجتی کرمان ــه آق ــر اینک ــه آخ  نکت

بــر لــزوم اذن رهبــری تاکیــد دارنــد. ظاهــرا ایشــان در ایــن موضــوع تجاهــل 

ــر  ــه حاض ــد ک ــن گفتن ــت وزیر ژاپ ــه، نخس ــه آب ــا ب ــری صریح ــد. رهب می کن

بــه مذاکــره بــا ترامــپ نیســتند؛ بــاز ایشــان می گوینــد: »اگــر ترامــپ 

ــان  ــر ایش ــرد.« اگ ــه ک ــو مطالع ــاره گفت وگ ــوان درب ــد می ت ــی کن عذرخواه

ــا  ــا ج ــر و مگره ــن اگ ــر ای ــد؛ دیگ ــاب می دان ــه را فصل الخط ــخن ولی فقی س

ــا ترامــپ را منتفــی اعــام کردنــد، پــس  نــدارد. رهبــری صریحــا گفت وگــو ب

دیگــر جــای مطالعــه روی شــرایط گفت وگــو باقــی نمی مانــد، امــا اگــر آقــای 

حجتی کرمانــی فرمایــش رهبــری را فصل الخطــاب نمی دانــد؛ دیگــر چــرا از 

لــزوم اذن رهبــری ســخن می رانــد؛ خیلــی شــفاف بگویــد کــه مرجــع خــرد 

ــه  ــف هم ــوری تکلی ــت. این ط ــه اس ــر از ولی فقی ــی غی ــن، کس ــی م سیاس

روشــن می شــود. 

طبق اصل 31 قانون اساسـی داشتن مسکن متناسـب با نیاز، حق هر 

فـرد و خانواده ایرانی اسـت و دولت مکلف به تامیـن آن با رعایت اولویت 

اسـت. در چنـد دهـه گذشـته در ایـران نیـز همـواره مسـاله تامیـن مسـکن از 

دغدغه های دولت و مجلس بوده و در این زمینه اقدامات بسـیاری صورت گرفته 

کـه شـاخص ترین آن مسـکن مهر بـود. تامین مسـکن و رونـق این حوزه جـدا از 

آنکه از نیاز های اصلی مردم اسـت با توجه به آنکه باعث رونق بسیاری از صنایع 

وابسـته به سـاخت مسـکن می شـود بیش از پیش مـورد توجـه قرار می گیـرد. با 

روی کار آمـدن دولـت حسـن روحانـی سیاسـتگذاری های حـوزه مسـکن مورد 

بازبینـی قرار گرفـت. دولـت یازدهم ضمن بیهـوده خواندن مسـکن مهر متعهد 

شـد آن را به پایان برسـاند که این امر هیچ گاه به سرانجام نرسـید. دولت از سال 

92 بـا کنار گذاشـتن طرح مسـکن مهر، 15 طـرح مختلف را برای مسـکن ارائه 

داد کـه بسـیاری از آنـان اصا اجرا نشـد و مابقی هم نتوانسـت تاثیـر مثبتی در 

بازار مسـکن بگـذارد. در این رابطـه 23 شـهریورماه در »فرهیختـگان«  15طرح 

نـاکام مسـکن در 6 سـال گذشـته را بررسـی کردیـم. امـا جـدا از طرح هایی که 

می تواند از طرف دولت در حوزه ساخت وسـاز به انجام برسـد؛ دولت این توانایی 

را دارد بـا سیاسـتگذاری های درسـت در این بازار ضمن تشـویق سـرمایه گذاران 

بـه ورود در ساخت وسـاز مسـکن، قیمـت آن را هـم کنتـرل کنـد. بررسـی های 

»فرهیختگان« نشان می دهد قیمت زمین در 10 سال گذشته 14 برابر و قیمت 

هر مترمربع زمین مسـکونی در تهران 9 برابر شده اسـت. این در حالی است که 

نـه در بخـش تولیـد و نـه هیـچ بخـش دیگـری از اقتصـاد شـاهد چنین رشـدی 

نبوده ایـم. کارشناسـان حوزه مسـکن بخش عمـده ای از این افزایش چشـمگیر 

قیمـت را ناشـی از داللـی و سـوداگری در بخـش زمیـن و مسـکن می داننـد. 

سوداگری و داللی در مسکن مساله ای نیست که تنها مختص کشورمان باشد. 

بررسـی تجربیات جهانی نشـان می دهد بسـیاری از کشـور ها با سیاستگذاری 

درسـت در این حوزه و اسـتفاده از ابزار های تنظیم بازار نظیر مالیات توانسته اند 

جلوی بخش اعظمی از نوسان های بازار مسکن را بگیرند. 

 سهم63درصدیزمیندرساختوساز

برای فهم بهتر میزان سـود ناشـی از سـاخت مسـکن می تـوان یک زمیـن 200 

متری در مرکز تهـران را در نظر بگیریم که در آن یک آپارتمان چهارطبقه و در هر 

طبقه دو واحد 75 متری سـاخت. طبق برآوردهای کارشناسـی، هزینه سـاخت 

هر مترمربع زیربنای مفید آن در مرکز تهران حدود 3/2 میلیون تومان می شود. 

با احتساب قیمت متوسـط زمین 17 میلیون تومان و قیمت متوسط فروش 13 

میلیـون تومان به اسـتناد گـزارش بانک مرکزی، یک سـازنده حـدودا دومیلیارد 

و چهارصـد میلیون تومان سـود می کند؛ اما آنچه در بررسـی این داده ها بیشـتر 

اهمیـت دارد آن اسـت کـه نشـان می دهـد بیـش از 63 درصـد هزینـه سـاخت 

مسـکن فقط مربوط به قیمت زمین اسـت. 

 افزایش۱4برابریقیمتزمیندر۱۰سال

برای بررسـی علل افزایش قیمت مسـکن عمدتا باید دو عامل هزینه ساخت هر 

مترمربع مسـاحت بنـا و قیمت زمیـن را بررسـی کرد. بررسـی ها نشـان می دهد 

قیمـت سـاخت هر مترمربـع زیربنـا در تهـران در 10 سـال اخیر  تقریبـا10 برابر 

شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه قیمـت متوسـط یـک مترمربـع زمیـن در 

تهران در مقایسـه با 10 سـال گذشـته نزدیک به 14 برابر شـده اسـت. 14 برابر 

شـدن قیمـت زمیـن از آن جهـت اهمیـت دارد کـه به طـور متوسـط 60 درصـد 

هزینه تمام شـده هزینه سـاخت مسـکن مربوط به زمین آن اسـت. در این زمینه 

کارشناسـان اقتصـادی معتقدند بخش عمده این رشـد قیمت به علـت داللی و 

سـفته بازی در این بازار اسـت و برای مقابله بـا آن باید از ابزارهـای مالیاتی نظیر 

مالیـات بـر عایدی سـرمایه و مالیـات بر خانه هـای خالی اسـتفاده کرد. 

 2میلیونو5۰۰هزارخانهخالیدرایران

یکـی از دالیل اصلـی باال بـودن قیمت مسـکن در ایـران، پایین بـودن عرضه 

آن اسـت. درواقـع وجـود این تعـداد خانـه خالی باعث می شـود فشـار تقاضا 

در ایـن حـوزه، قیمـت آن را بـاال ببـرد. البتـه ایـن مسـاله فقـط در ایـران رخ 

نـداده و در بسـیاری از کشـورهای دنیـا اتفـاق افتـاده اسـت کـه بسـیاری از 

آنـان بـا اسـتفاده از ابزارهـای مالیاتی توانسـته اند عرضـه مسـکن را به حالت 

عـادی خـود برگردانند. سرشـماری نفوس و مسـکن در سـال 1395 توسـط 

مرکـز آمـار نشـان می دهـد تعـداد واحدهـای مسـکونی خالـی کشـور 2/58 

میلیون اسـت کـه 490 هـزار واحـد آن در تهـران اسـت. سیداحسـن علوی، 

نایب رئیـس کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسـامی نیز اخیـرا در ادعایی 

تعـداد خانه هـای خالـی در کشـور را بیـش از سـه میلیون اعـام کـرد. بـرای 

درک بهتـر می تـوان به مقایسـه نسـبت خانه های خالـی در ایران بـا میانگین 

جهانی آن اشـاره کرد. این نسـبت در ایـران در حالی حدود 11 درصد اسـت 

کـه میانگیـن جهانـی آن چیـزی بین 4 تـا 6 درصد اسـت. 

مجلس شـورای اسـامی در سـال 94 و در اثنـای اصاح قانـون مالیات های 

مسـتقیم، سـازمان امور مالیاتـی را مکلف به اخـذ مالیـات از خانه های خالی 

کرد و راه حل شناسـایی آن را هم سـامانه اماک و اسـکان کشـور دانست که 

قـرار بود 6 مـاه بعـد از تصویب ایـن قانـون توسـط وزارت راه وشهرسـازی اجرا 

شـود اما هیـچ گاه آخوندی زیر بار انجـام این کار نرفت. عبـاس آخوندی وزیر 

راه وشهرسـازی وقت، سـال 97 یعنی سه سـال پـس از تصویب ایـن قانون در 

مصاحبـه ای ابـراز داشـت اصا این وظیفـه وزارتخانـه متبوعش نیسـت و باید 

شـهرداری ها ایـن کار را انجام دهنـد و این گونه با کارشـکنی آخوندی ابزاری 

کـه می توانسـت برای به عرضـه درآمـدن خانه های خالـی مورد اسـتفاده قرار 

بگیرد، اسـتفاده نشـد. سـرانجام مهرماه 97 با اسـتعفای آخوندی و روی کار 

آمـدن محمـد اسـامی خبر هایـی مبنی بـر عـزم وزارت راه وشهرسـازی بـرای 

بـه انجام رسـاندن ایـن تکلیـف قانونی به گوش رسـید امـا کمـاکان خبری از 

آن نیسـت.  در تازه تریـن اظهارنظـر مدیـرکل دفتـر سـرمایه گذاری و اقتصـاد 

مسـکن بـا اعـام اینکه دفتـر فنـاوری اطاعـات وزارتخانـه راه وشهرسـازی در 

حـال فرآیند انتخاب مشـاور بـرای تدویـن و راه اندازی سـامانه ملـی اماک و 

اسـکان کشـور اسـت، گفت: »پیش بینی ما این اسـت کـه قبل از اتمام سـال 

جـاری، سـامانه آمـاده و راه اندازی شـود.« باید منتظـر ماند و دید آیـا باالخره 

وزارت راه وشهرسـازی اقدامـات الزم بـرای اجـرای ایـن سـامانه را جهـت حـل 

معضـل خانه هـای خالـی اجرایـی خواهد کرد یـا خیر.
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