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محمدمهدينجفي

 مانع زدايي ها 
وشاخص تسهيل انجام كسب وكار

زماني كه دولت دكتر روحاني روي كار آمد، اقتصاد ايران در شرايط ركود 
تورمي قرار داشت؛ بر اين اساس از جمله شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور، 
بهبود فضاي كسب وكار و رونق توليد بود. با اين حال بررسي شاخص هاي 
اقتصادي نشان مي دهند دولت نمره قابل قبولي در حوزه بهبود كسب وكار 
ندارد. در همين زمينه در ادامه از طريق داده هاي آماري شاخص سهولت 
كسب وكار در دولت روحاني بررسي شده است. دولت يازدهم وعده داده بود 
شاخص تسهيل كسب و كار را به زير ۱۰۰ برساند، اما متغيرهاي اثرگذار در 
گزارش بانك جهاني نشان مي دهد كه نه تنها ايران نتوانسته مدار صعودي 
در پيش گيرد بلكه به نوعي در زيرشاخص هاي تأثيرگذار محيط كسب و 

كار نيز برگشت به عقب داشته است. 
Doing business  شاخصي است كه توسط بانك جهاني براي كسب 
و كاره��ا و حمايت هاي قوي ت��ر از حقوق مالكيت خصوصي ايجاد ش��د. 
پژوهش هاي تجربي به منظور توجيه اين كار نشان مي دهند كه اثر بهبود 
اين مقررات بر رشد اقتصادي بسيار زياد است. آساني شرايط صدور مجوز و 
تولد كسب وكار، از مهم ترين پارامترهاي بهبود محيط كسب وكار و ايجاد 
رقابت و رشد اقتصادي هر كشور به شمار مي رود. در ماده 7 قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 / ۱۱ / ۱386دولت مكلف 

به شفاف كردن و تسهيل شرايط صدور مجوز كسب وكار شده است. 
طبق آخرين گزارش بانك جهاني پيرامون موضوع شاخص آساني انجام 
كسب و كار در سال 2۰2۰، جمهوري اسالمي ايران از ميان ۱9۰ كشور 
رتبه ۱27 را به دست آورده و نيوزلند، سنگاپور، هنگ كنگ، دانمارك، 
كره جنوبي و امريكا شش كشور نخست اين شاخص در جهان هستند. 
طي اين گزارش، ايران از ميان ۱9۰ كش��ور، به ترتيب در شاخص هاي 
ورشكس��تگي و پرداخت ديون رتب��ه ۱33، آس��اني پرداخت ماليات 
رتبه ۱44، اخذ اعتبارات رتبه ۱۰4، سهولت اجراي قراردادها رتبه 9۰، 
تجارت فرامرزي رتبه ۱23، حمايت از سهامداران خرد رتبه ۱28، اخذ 
مجوز س��اخت رتبه 73، دسترس��ي به برق رتبه ۱۱3 و ثبت مالكيت 
رتبه 7۰ دريافت كرده اس��ت. آمارها نشان مي دهد جمهوري اسالمي 
ايران از سال 2۰۱3 تا سال 2۰2۰ رش��د ۱8 رتبه اي در شاخص آساني 
انجام كسب و كار داش��ته اس��ت كه البته برآورد آن در بعضي نقاط با 
تصويب برجام در س��ال 2۰۱5، تحريم هاي سال 2۰۱8 و حتي شيوع 
بيماري كرونا نيز بسيار كم و در برخي نقاط معكوس بوده است. لذا گره 
زدن دائمي فضاي غبارآلود كس��ب و كار و نتيجه آن كه كاهش توليد 

ناخالص داخلي است با تشديد تحريم ها امري غيرمعقول است. 
در يك بيان س��اده و صريح مي توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي 
از مقتضيات رشد اقتصادي كش��ورها در گرو فضاي كسب و كار مناسب 
آن كشور است. تأثير فضاي كسب و كار بر س��رمايه گذاري را مي توان از 
حوزه هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه سرمايه گذاري 
جزئي از تابع توليد است. پس بالطبع تحريم هاي اقتصادي باعث كاهش 
س��رمايه گذاري ش��ده و مي تواند در مرحله بعدي بر زيرش��اخص هاي 
ورشكستگي، تجارت فرامرزي، سهامداران خرد، س��اخت و مالكيت اثر 
گذارد. رهبر معظم انقالب در سال ۱398 به دفعات بر لزوم بهبود فضاي 
كسب و كار و رفع موانع پيش روي فعاالن اقتصادي تأكيد كرده و فرمودند: 
» براي تبديل شرايط تحريم به فرصتي براي جهش اقتصاد كشور، بهبود 

فضاي كسب و كار ضرورتي اجتناب ناپذير و يك پيش نياز مهم است.«
ايشان نامگذاري شعار سال ۱4۰۰ به توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها 
پرداخته و طبعاً رشد شاخص آساني انجام كسب و كار در سال ۱4۰۰ را 

پيشبرنده اقتصاد ايران مي دانند. 
عدم اهميت ب��ه بهبود فضاي كس��ب و كار بر س��رمايه گذاران و روند 
توليد و فروش محصول و در نتيجه بر نيروي كار آثار نامطلوبي برجاي 
مي گذارد. افزاي��ش هزينه هاي بنگاه و س��لب ق��درت رقابت پذيري، 
شكل گيري و گسترش اقتصاد زيرزميني، جلوگيري از پيوند بنگاه هاي 
كوچك و بزرگ و ناتواني بنگاه ها براي اس��تفاده از صرفه اقتصادي از 
جمله پيامدهاي منفي نامناسب بودن فضاي كس��ب وكار است. اين 
عدم تسهيل سبب كاهش توليدناخالص داخلي و فرار از رشد اقتصادي 
خواهد شد. باتوجه به شرايط موجود راهكار هاي بهبود تسهيل شرايط 

كسب وكار به شرح زير توصيه مي شود:
۱. ايجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان يكي از اولويت هاي اقتصادي 

كشور براي جلوگيري از سرگرداني بين مراجع متعدد صدور مجوز. 
2. اصالحيه سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 پيرامون تعيين مصاديق 
كسب و كار و نتيجه حفظ انحصار در برخي مشاغل داراي قانون خاص و 
محدوديت شوراي رقابت در وضع جرائم مؤثر بر اخاللگران در رقابت. 

3. حمايت از ايجاد مشاغل تس��هيل گر كسب و كار و با مأموريت هايي 
همچون هدايت و مش��اوره، تكميل زنجيره ارزش، دسترسي به بازار و 

منابع مالي. 
4. اس��تعالم بر خط مجوزهاي شروع كس��ب و كار )در موضوعاتي كه 

تبعات آنها جبران ناپذير نيست(
5. وضع قوانين براي بهبود واحدهاي توليدي تحت تملك بانك ها. 

6. فرآيند س��ازي مجازات واحدهاي دولتي مقصر علي��ه بازار و بخش 
خصوصي. 

7. وضع ماليات بر مجموع درآمد افراد براي كنترل رفتارهاي س��فته 
بازانه در بازارهاي مختلف.

افزايش غيررسمي قيمت نان
عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: دولت 
بايد با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي مردم و نانوايان درباره قيمت 
نان تصميم گيري كند، در اين زمينه بايد ب�ا پيش بيني تمهيدات 
و برخي تس�هيالت از فش�ار مضاعف ب�ه جامعه جلوگي�ري كرد. 
بهزاد رحيمي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به زمزمه هايي مبني بر 
افزايش قيمت نان اظهار داشت: در حال حاضر برخي نانوايي ها به دليل 
افزودن برخي مواد مانند كنجد، نان را بيشتر از نرخ مصوب مي فروشند 
در واقع به صورت غيررسمي قيمت نان را افزايش دادند. نماينده مردم 
سقز و بانه در مجلس شوراي اس��المي افزود: هر چند به دليل افزايش 
قيمت گندم و ساير عوامل، هزينه توليد نان بيشتر شده است، اما بايد 
به اين نكته نيز توجه ش��ود كه نان، قوت غالب مردم است. بايد به اين 
نكته نيز توجه شود كه به دليل افزايش هزينه نانوايي ها در صورت ثبات 
قيمت نان، احتمال كم فروشي و كم ش��دن وزن چانه نان وجود دارد. 
رحيمي ادامه داد: در حال حاضر در برخي شهرستان ها نان لواش را از 

25۰ تومان به 3۰۰ تومان رساندند و گرانفروشي انجام مي شود. 
........................................................................................................................

اتفاقي تكراري در بورس
در معامالت روز گذش�ته بازار س�رمايه ش�اخص كل بورس كه در 
س�اعات ابتدايي معامالت روندي صعودي داشت و تا يك ميليون 
و ۱۷۶ هزار واح�د افزايش يافته بود، در س�اعات ميان�ي و پاياني 
روندي نزولي ب�ه خود گرفت و بيش از 4ه�زار واحد كاهش يافت. 
به گزارش ايسنا، ملي صنايع مس ايران و بانك پاسارگاد نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تأثير مثبت و در مقابل سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تهران 
و پااليش نفت بندرعباس نسبت به ساير نمادها بيشترين تأثير منفي را 
روي بورس گذاشتند. در آن سوي بازار سرمايه شاخص كل فرابورس هم با 
59 واحد كاهش به رقم ۱7 هزار و 365 واحد رسيد. معامله گران اين بازار 

72 هزار معامله به ارزش 55 هزار و 9 ميليارد ريال انجام دادند.

بازگشت شيرين هفت تپه
با حكم دادگاه، مالكيت شركت كشت و صنعت هفت تپه به دولت برگشت

شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه يكي از نمونه هاي خودماني سازي در اقتصاد ايران است؛ شركتي كه با واگذاري آن به مهره هاي نزديك به 
اصالح طلبان مشكالت  امنيتي و اقتصادي در استان خوزستان به پا كرد و به سرعت به يكي از معضالت جدي كشور تبديل شد. سرانجام پس از سال ها 

باال و پايين شدن يكي از صنايع اصلي اين استان  با حكم دادگاه به دولت بازگشت تا قصه پر درد خصوصي سازي در ايران، وارد فاز قضايي شود

۴ عامل عليه رشد قيمت ها در مسكن 
در ش�رايطي ك�ه دفات�ر ام�الك از ام�روز كار خ�ود را آغ�از 
مي كنن�د، چه�ار عامل اف�ت قيم�ت ارز، مذاك�رات وي�ن، افت 
انتظ�ارات تورمي و كاهش ت�وان متقاضيان به عن�وان چهار وزنه 
س�نگين اجازه رش�د قيمت ه�ا را از بازار مس�كن گرفته اس�ت. 
به گ��زارش ايس��نا، دفات��ر مش��اور ام��الك در حال��ي از روز ش��نبه 
۱8 ارديبهشت ماه ۱4۰۰ فعاليت خود را پس از 28 روز تعطيلي آغاز كردند 
كه انتظارات افزايشي جاي خود را به چشم انداز كاهشي در بازار مسكن 
شهر تهران داده است. از طرف ديگر رگه هاي از جايگزين شدن تقاضاي 
واقعي به جاي معامالت سرمايه گذارانه ديده مي شود. فروردين پارسال 
سهم واحدهاي كمتر از 7۰ متر از كل معامالت تهران 36 درصد بود كه 

اين رقم در اولين ماه از سال جاري به 46 درصد رسيده است. 
فروردين س��ال قبل 54 درصد واحدهاي مس��كوني با قيمتي كمتر از 
متوس��ط قيمت ش��هر تهران معامله ش��ده اند. اين عدد در فروردين 
سال جاري 6۱ درصد بوده است. همچنين با وجود آنكه متوسط هر متر 
قيمت مسكن در تهران 29/3ميليون تومان است 5۰/3درصد معامالت 
در محدوده قيمتي كمتر از 25 ميليون توم��ان در هر متر مربع منعقد 
شده است. 34/۱درصد قراردادها نيز به خانه هاي با قيمت كمتر از متري 
2۰ ميليون تومان اختصاص يافت. سهم منطقه يك به عنوان كانون خريد 
و فروش هاي سرمايه اي از رتبه پنجم در س��ال گذشته به رتبه نهم در 
سال جاري رسيده است. رتبه منطقه 3 هم از جمع ۱۰ منطقه پرتقاضا 
به جمع ۱2 منطقه كم تقاضا تنزل پيدا كرد. منطقه 6 كه فروردين سال 
گذشته هفتمين منطقه پرفروش تهران محسوب مي شد در اولين ماه از 

سال ۱4۰۰ بين ۱2 منطقه كم تقاضا جاي گرفت. 
افت شديد توزيع آپارتمان هاي معامله شده بر اساس عمر بنا نيز مي تواند 
نمايه ديگري از كاهش قدرت خريد و در عين حال ورود تقاضاي مصرفي 
به بازار باشد. فروردين سال هاي 98 و 99سهم واحدهاي باالي پنج سال 
از كل معامالت تهران به ترتيب 6۰ و 58 درصد بود كه فروردين امسال 
به 65 درصد رسيده است. اولين ماه از سال ۱394 سهم واحدهاي باالي 
پنج سال از كل معامالت 45 درصد بود. فروردين امسال بيشترين تعداد 
معامالت مسكن تهران در منطقه 5، بيشترين معامالت بر اساس قيمت 
هر متر مربع به واحدهاي ۱5 تا 25 ميليون تومان با سهم 32/4درصد، 
بيش��ترين فراواني برحس��ب ارزش هر واحد مس��كوني به خانه هاي 
5۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان با سهم 22/5درصد و باالترين فروش 
از نظر مس��احت به واحدهاي 6۰ تا 7۰ متر با سهم ۱5/7درصد تعلق 
داشت. به طور كلي فروردين امسال آپارتمان هاي 4۰ تا 7۰ متر با سهم 
42 درصد از كل معامالت، كانون خريد و فروش بر اساس متراژ بودند. 
........................................................................................................................

قشر متوسط طعم ميوه را نمي چشند
مي�وه در ب�ازار ف�راوان و قيمت ها نس�بت به هفته هاي گذش�ته 
كاه�ش يافت�ه، اما قش�ر متوس�ط هن�وز ت�وان خري�د ندارند. 
به گزارش فارس، ورود ميوه هاي منطقه جنوب به بازار قيمت را نسبت 
به هفته هاي قبل مناس��ب تر كرده اس��ت، قيمت محصول پر مصرف 
هندوانه در ماه رمضان به كيلويي 4 هزار تومان كاهش يافته كه در اوايل 
ماه به ۱4 هزار تومان هم رسيده بود. قيمت طالبي و ملون هم در قيمت 

7 هزار تومان تثبيت شده و موز به 27 هزار تومان رسيده است. 
قيمت ميوه هر چند نسبت به قبل بهتر شده، اما قشر متوسط هنوز توان 
خريد ندارند. به رغم اينكه قيمت محصوالتي مانند پياز و سيب زميني در 
استان هاي توليد كننده كرمان و اردبيل كيلويي 5۰۰ تومان است و گاهي 
به دليل قيمت پايين كش��اورزان محصول را در زمي��ن رها مي كنند، در 
تهران به ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رسد. بر اساس گزارش ها، توليد پياز 
در منطقه كرمان بسيار فراوان است و بازار كشش اين همه توليد را ندارد و 
قيمت به 5۰۰ تومان رسيده است، كشاورزان مي گويند: » براي آنها صرفه 
اقتصادي ندارد كه محصول را برداشت كنند.« هندوانه هم وضع مشابهي 
دارد كه در مزرعه كيلويي 5۰۰ توم��ان و در بازار تا 5 هزار تومان فروخته 
مي ش��ود. اين وضعيت نارضايتي توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در 
پي داشته است. قيمت هايي كه در اين بازار عرضه مي شود، عمده فروشي 
اس��ت و زماني كه پاي اين ميوه ها به مغازه هاي س��طح شهر مي رسد، به 

صورت قانوني 3۰ درصد و غير قانوني تا ۱۰۰ درصد افزايش مي يابد. 
........................................................................................................................
2  انبار كاالي فاسد در انتظار حكم قضايي

مع�اون بهره ب�رداري و ف�روش س�ازمان ام�وال تمليك�ي گفت: 
۶0 پرونده نيمي از انبارهاي تمليكي تهران را اش�غال كرده است. 
س��يد حس��ين ميرمعيني در گفت وگو با فارس، با اش��اره به موانع و 
مش��كالت س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي براي تعيين 
تكليف اموال منقول اظهارداشت: يكي از اين موانع افزايش چشمگير 
هزينه نگهداري كاالها در انبارها به دليل طوالني شدن دريافت احكام 
و آراي قطعي موضوع ماده )53( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز است 
كه در همين راستا اواخر سال 99 رئيس قوه قضائيه و وزير دادگستري 
به مراجع رسيدگي كننده دستورات الزم جهت تسريع در صدور حكم 

قطعي يا دستور فروش كاالها را صادر كردند. 
معاون بهره برداري و فروش اموال منقول سازمان اموال تمليكي افزود: 
در اين راستا به دستور مديرعامل سازمان كارگروه تعيين تكليف اموال 
منقول نيز تشكيل شده تا هر چه سريعتر نسبت به تعيين تكليف اين 
كاالها اقدام ش��ود. عضو هيئت مديره س��ازمان اموال تمليكي افزود: 
6۰ پرونده بالتكليف در اس��تان ته��ران بي��ش از 5۰ درصد ظرفيت 
انبارهاي استان را اشغال كرده است. كه بايد ۱۰2 كانتينر حاوي كاال، 
دو انبار مملو از كاالهاي تاريخ گذشته و فاسد و مواد غذايي با شرايط 
نگهداري نامناس��ب كه همگي نيازمند صدور حكم از س��وي مراجع 
رس��يدگي كننده اس��ت را به آن افزود. ميرمعيني از ايجاد كارگروه 
مشترك با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خبر داد و گفت: همچنين 
تعدادي از پرونده  كااله��اي انهدامي نيازمند مجوز س��ازمان محيط 
زيس��ت و صرف هزينه زياد براي امحاء درس��ت و علمي بوده كه اين 
امر مساعدت سازمان برنامه و بودجه در تخصيص اعتبار براي تأمين 

هزينه هاي امحاء پرونده هاي انهدامي را مي طلبد. 
........................................................................................................................

ورود سازمان مالياتي به يك اختالف
ماج�راي تخصي�ص ي�ك درص�د از مناب�ع صن�دوق توس�عه به 
بازار س�هام همچنان مبهم اس�ت. از ي�ك طرف صن�دوق اعالم 
كرده مع�ادل ريالي ي�ك درص�د از مناب�ع از طري�ق مطالبات از 
س�ازمان ماليات�ي پرداخت مي ش�ود و از س�وي ديگ�ر، ماجراي 
تعلل بانك مرك�زي در تعس�ير مناب�ع ارزي بحث برانگيز ش�د. 
به گزارش تس��نيم، صندوق توس��عه ملي اخي��راً اعالم كرده اس��ت، روز 
28 فروردين ۱4۰۰ نيز در جلسه اي با هماهنگي فرهاد دژپسند وزير امور 
اقتصادي و دارايي و با حضور اكثريت اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه 
ملي، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شد؛ از محل مطالبات 
صندوق توسعه ملي از سازمان امور مالياتي، مبلغ 5 هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان 
براي كمك به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق »تثبيت بازار سرمايه« 
سپرده گذاري شود كه بالفاصله نامه مربوطه به رئيس سازمان امور مالياتي 
كشور ابالغ و رونوشت آن به افراد ذي مدخل از جمله رئيس سازمان بورس و 
اوراق بهادار و جناب آقاي دژپسند وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ارسال 
شد. چند روز قبل، محسن عليزاده عضو شوراي عالي بورس گفته بود، طبق 
قانون هر ساله بايد يك درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملي به بازار بورس 
تخصيص يابد و بانك مركزي مسئول تخصيص اين منابع است. با توجه به 
اينكه تخصيص يك درصد از صندوق توسعه ملي به بورس، مصوبه مجلس 
است و ما قصد داريم تا طبق ماده 234 قانون آيين نامه داخلي مجلس كساني 

كه از اجراي اين مصوبه خودداري كنند را به قوه قضائيه معرفي كنيم.

خوزس�تان نف�س كش�يد؛ س�رانجام پ�س 
از س�ال ها باال و پايين ش�دن يك�ي از صنايع 
اصلي اين اس�تان  با حك�م دادگاه ب�ه دولت 
بازگش�ت تا قص�ه پ�ر درد خصوصي س�ازي 
ش�ود.  قضاي�ي  ف�از  وارد  اي�ران،  در 
به گزارش جوان، شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه يكي از نمونه هاي خودماني س��ازي در 
اقتصاد ايران اس��ت؛ ش��ركتي كه با واگذاري آن 
به مهره هاي نزديك به اصالح طلبان و اس��تاندار 
سابق خوزستان، مشكالت وحشتناك امنيتي و 
اقتصادي در استان خوزستان به پا كرد و به سرعت 

به يكي از معضالت جدي كشور تبديل شد. 
بر اساس اطالعاتي كه در رسانه هاي رسمي منتشر 
شده، فعاليت رسمي ش��ركت از سال ۱34۰ آغاز 
شد، ولي در سال ۱354 رسماً با نام شركت، داراي 
اختيار انجام عمليات كشاورزي براي توليد نيشكر 
و ايجاد صنايع و فرآورده هاي وابسته ثبت شد. در 
سال ۱39۱ پروژه بازس��ازي و نوسازي تجهيزات 
مكانيكي ب��ا هدف افزايش توليد ش��كر، بر عهده 

شركت نوسازي صنايع ايران قرار گرفت. 
تا سال ۱394 اين ش��ركت در اختيار دولت قرار 
داشت ولي با ورشكسته نشان دادن اين شركت، 
ش��رايط براي واگذاري آن مهيا شد؛ علي اشرف 
عبداهلل پ��وري حس��يني رئيس وقت س��ازمان 
خصوصي سازي كه سال گذش��ته به اتهام فساد 
در واگذاري ها بازداش��ت و دادگاهش نيز برگزار 
شد، مدام در رس��انه ها از اعدادي مي گفت كه راه 
رها شدن از آن، واگذاري اس��ت: »زيان انباشته 
هفت تپه در س��ال به حدود 345 ميليارد تومان 

رسيده است.«
زمستان سال 94 بود كه سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرد شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، 
به دو شركت زئيوس و آرياك واگذار شد؛ به اميد 
اسد بيگي، جواني 28 ساله كه با پرداخت 8 ميليارد 
تومان صاحب شركتي شد كه 28 هزار هكتار زمين 

مرغوب و ناب داشت. 

اس��د بيگي، مديريت هفت تپه را بر عهده گرفت 
و ش��ريك او، يعني مهرداد رس��تمي 3۱ ساله در 
سمت رئيس هيئت مديره قرار گرفت؛ پس از اين 
واگذاري، پوري حسيني به حمايت از تصميم خود 
پرداخت و همه چيز را رؤيايي نشان مي داد كه با 

معجزه واگذاري، همه چيز رو به راه شده است. 
در حقيقت اين ش��ركت در زمان بنا شدن، قرار 
بود قطب اقتصادي در جنوب كشور شود و منافع 
آن به تمام اين سرزمين برس��د، اما وقتي هدف 
مالكان جديد چي��زي به غير از آنچ��ه بود كه در 
روح واگذاري لحاظ شده بود، نه تنها كارگران اين 
شركت از حقوق خود محروم شدند بلكه حركت 
شركت به مقصد ركود تغيير مسير داده شد و يك 
شبه تمام برنامه هاي مطالعاتي و اجرايي دولت در 

خصوص هفت تپه به باد رفت. 
نكته جالب اينجاست سالي كه هفت تپه به بخش 
خصوصي واگذار شد، 57 هزار تن شكر سفيد در 
كارخانه توليد شكر اين شركت موجود بود، اما تا 
چند ماه پيش مقدار اين شكر به حدود ۱5 هزار تن 
رسيده است. اين كاهش به دليل سوءمديريت ها 
در ش��ركت بوده اس��ت، به اين نحو كه از 8 هزار 
و 6۰۰ هكتار س��طح زير كش��ت در سال ۱394، 
در حال حاضر 6 هزار هكتار زير س��طح كش��ت 

نيشكر است. 
   آغاز اعتراضات و دادگاه

از س��ه س��ال پيش بود كه اعتراضات نس��بت به 
عملكرد صاحبان جديد هفت تپه رس��انه اي شد 
و يك بح��ران بزرگ در خوزس��تان ايج��اد كرد. 
مهم ترين حامي اس��دبيگي هم كس��ي نبود جز 
غالمرضا شريعتي، استاندار سابق خوزستان كه 

گويا با اسدبيگي روابط مالي داشته است. 
اس��دبيگي زير ذره بين قرار گرف��ت و تحقيقات 
نش��ان داد او در فس��اد ۱/6ميليارد دالري نقش 
ويژه اي داشته است و ارزهايي كه از بانك مركزي 
دريافت ك��رده بود، در ب��ازار آزاد خ��رج كرده و 
25 هزار ميليارد تومان از اين طريق كسب درآمد 

كرد كه بخش��ي از آن به حس��اب بانك مركزي 
واريز شد. 

س��ال پيش، همين ايام بود كه اولين جلسه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات اميد اسدبيگي، سهامدار عمده  
هفت تپه و 22 مته��م ديگر در دادگاه ويژه  مفاس��د 
اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام آغاز شد. 
به گفته نماينده دادستان در آن پرونده، اسدبيگي با 
استفاده از ارتباطات ويژه  خود، جعل اسناد گمركي و 
پرداخت رشوه به مديران بانكي 5/۱ ميليارد دالر ارز 
دولتي 4هزارو2۰۰ توماني، معروف به جهانگيري، 
با هدف واردات كاالهاي س��رمايه اي و اساسي براي 

مجموعه  نيشكر هفت تپه دريافت كرده است. 
با وجود اينكه گزارش پولش��ويي براي اسدبيگي 
داده ش��د بود و قانوناً بانك ها نباي��د به او خدمات 
ارزي ارائه مي دادند، ولي وي توانسته بود با استفاده 
از پرداخت رشوه و توصيه برخي از مسئوالن دولتي 
همچون استاندار خوزس��تان و وزير اسبق جهاد 
كش��اورزي باز هم ارز دولتي دريافت كند. بانك 
كشاورزي و بانك اقتصاد نوين از جمله بانك هايي 
هستند كه به اين متهمان فساد اقتصادي خدمات 

ارزي ارائه دادند. 
او در حالي ارزهاي دولتي را به حس��اب شركت 
هفت تپه از بانك مركزي درياف��ت كرده بود كه 
6 هزار كارگر اين مجموع��ه، ماه ها حقوق خود را 
دريافت نمي كردند، به طوري كه قاضي دادگاه او، 
با انتقاد از اسدبيگي به او هشدار داد اگر دست از 
باج خواهي برنداشته و حقوق كارگران را پرداخت 

نكند، فوراً بازداشت مي شود. 
   ورود جدي تر

با جدي تر شدن ورود دستگاه قضا به اين پرونده، 
مجلس نيز هيئت تحقيق و تفحصي تشكيل داد 
تا اس��دبيگي از مالكيت هفت تپه خلع يد شده و 
اين شركت دوباره به دولت بازگردد. از اواخر سال 
گذشته اين موضوع وارد مراحل جدي تري شد، اما 
البي هاي سنگين براي نقض اين خواسته، سطح 
تنش ها را ميان قوا بيشتر كرد و حتي كار به جايي 

رسيد كه مجلس فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد و 
امور دارايي را تهديد كرد در صورت عدم خلع يد 

اسدبيگي از هفت تپه، او را استيضاح مي كند. 
وي زمس��تان س��ال گذش��ته در واكنش به اين 
موضوع گفت: نماينده قوه قضائيه در شرايط فعلي 
نيز معتقد اس��ت اين خلع يد بايد لغو شود، گفته 
مي شود كه كارگران هفت تپه مدت مديدي است 
كه حقوق درياف��ت نكرده اند، اما كافي اس��ت به 
زمان پيش از واگذاري بازگرديم، در آن زمان نيز 

كارگران هفت ماه حقوق معوقه داشتند. 
وي تأكيد كرد: اعضاي هيئت واگذاري، پيش از 
اين واگذاري نمي توانستند درباره اهليت بخش 
خصوصي پيش بيني داش��ته باشند، ضمن اينكه 
تاكنون قوه قضائيه هيچ حكم��ي در رابطه با اين 

واگذاري صادر نكرده است. 
حاال چند ماه پس از اينكه وزي��ر اقتصاد به بهانه 
عدم صدور حكم خلع يد، همچنان هفت تپه را در 
دست اسدبيگي نگه داشته بود، قوه قضائيه اعالم 
كرد: با ورود دس��تگاه هاي مختلف نظارتي اعم از 
ديوان محاسبات و س��ازمان بازرسي كل كشور و 
اعتراض به رأي هيئت داوري، دادخواست ابطال 
واگذاري پرفساد شركت هفت تپه به دادگاه ويژه 
حقوقي رسيدگي كننده به پرونده هاي مسئله دار 
خصوصي س��ازي ارجاع ش��د و پس از برگزاري 
جلسات رسيدگي دادگاه در زمستان سال گذشته، 
رأي ابطال واگذاري هفت تپه صادر شد. براساس 
اين رأي صادره، مالكيت اين شركت بايد به دولت 

واگذار شود. 
پس از ابطال واگذاري هاي شائبه دار و فسادآميز 
بنگاه ها و واحدهاي توليدي نظير»هپكو«، »ايران 
ترانسفو«، »ماشين سازي تبريز«، »شركت توليد 
نيروي ب��رق ش��اهرود«، »ش��ركت آب و خاك 
پارس«، »ش��ركت كش��ت و صنعت دامپروري 
مغان«، »سيلوي سنقر«، »شركت تراورس البرز« 
و »ش��ركت فوالد ميبد« حاال با ورود دس��تگاه 
قضايي، شركت هفت تپه نيز از واگذاري معيوب 

رهايي يافت و به بيت المال بازگشت. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: سال گذش��ته بود كه 
تصميم گيري پيرامون واگذاري شائبه دار شركت 
هفت تپه توس��ط س��ازمان خصوصي س��ازي به 
هيئت داوري محول ش��د. با ورود دس��تگاه هاي 
مختلف نظارتي اعم از ديوان محاسبات و سازمان 
بازرسي كل كشور و اعتراض به رأي هيئت داوري، 
دادخواست ابطال واگذاري پرفساد شركت هفت 
تپه ب��ه دادگاه ويژه حقوقي رس��يدگي كننده به 
پرونده هاي مسئله دار خصوصي سازي ارجاع شد 
و پس از برگزاري جلس��ات رس��يدگي دادگاه در 
زمستان سال گذشته، رأي ابطال واگذاري هفت 

تپه صادر شد. 
براساس اين رأي صادره، مالكيت اين شركت بايد 
به دولت واگذار شود. بنابراين گزارش تحقيقات 
و مستندات نشان مي دهد، علت تأخير در اعالم 
حكم اين دادگاه، تمهيد ش��رايط انتقال مالكيت 
توس��ط دول��ت و جلوگي��ري از به وج��ود آمدن 

مشكالت كارگري بوده است.«
اين خبر خوب در حالي موجي از اميد و خوشحالي 
در كشور ايجاد كرد كه هنوز پرونده هاي ديگري 
كه در اين خصوص تشكيل شده اند راه زيادي براي 
تعيين تكليف دارند به ويژه پرونده واگذاري كشت 
و صنعت مغان كه داستاني عجيب تر از هفت تپه 
دارد؛ پرونده اي پيچيده كه مي تواند ردپاي مافياي 

چند اليه مفسدان اقتصادي را عيان كند.

در ش�رايطي كه كش�ور بايد آم�اده مواجهه 
با خش�ك ترين س�ال نيم قرن اخير شود، اما 
اظهارات متوليان وزارت نيرو پيرامون شرايط 
مصرف آب در كالنشهرها با هم اختالف دارند. 
به گزارش فارس، با توجه به اينكه ايران در يكي 
از مناطق خش��ك و نيمه خش��ك جه��ان واقع 
شده است، اما اطالعات موجود از مصرف آب هيچ 

تطبيقي با شرايط آبي كشور ندارد. 
به عنوان مثال در كش��ور انگلستان كه متوسط 
بارندگي بيشتر از 6۰۰ ميليمتر در اكثر نقاط آن 
به ثبت رسيده است، س��رانه مصرف آب خانگي 
براي ه��ر نفر مع��ادل ۱53 ليت��ر در روز برآورد 
مي شود، از سوي ديگر در كشور هلند با متوسط 
بارش ساالنه 8۱۰ ميليمتر نيز سرانه مصرف آب 
معادل ۱29 ليتر در روز به ثبت رسيده است، اما در 
كشور ايران با متوسط بارش كمتر از 3۰ درصد دو 
كشور مذكور، سرانه مصرف آب براي مردم معادل 

224 ليتر تعيين شده است. 
   اختالف در وزارت نيرو 

طبيعي اس��ت، اطالعات مذكور مبني بر سرانه 
ب��االي مص��رف آب در كش��ور در كن��ار اخبار 
مخابره ش��ده از خشكس��الي مي توان��د زمينه 
شرايط دشواري را فراهم كند، در اين بين نكته 
تأمل برانگيز آن اس��ت كه متوليان اصلي تأمين 
آب در كشور نظر مشتركي درباره شرايط مصرف 

آب در كشور ندارند. 
در همين راستا، قاسم تقي زاده خامسي، معاون 

وزير ني��رو در ام��ور آب و آبفا با اش��اره به ميزان 
مصرف آب در شرايط حال حاضر كشور گفت: »در 
بازه زماني ابتداي ش��يوع ويروس كرونا مصرف 
رش��د نجومي داش��ت و در همين تهران شاهد 
افزايش 45 درصدي مصرف آب بوديم، اما االن به 

حالت معمولي رسيده است.«
معاون وزير ني��رو در امور آب و آبفا در پاس��خ به 
اين س��ؤال كه نحوه مديريت منابع آب در سال 
جاري به چه نحو اس��ت، گفت: » ما تجربه چنين 
سال هاي سختي را داشتيم و بدتر از اين شرايط را 

نيز مديريت كرديم.«
اظهارات قاسم تقي زاده خامسي در شرايطي 
مطرح مي شود كه اخيراً شاهد اخباري مبني 
بر ركورد زدن مصرف آب در شهر تهران بوديم. 
در اين ارتباط محمدرضا بختياري، مدير عامل 
شركت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به 
ابعاد وس��يع مصرف آب بي روي��ه در پايتخت 
گفت: » روز جمعه اول ارديبهش��ت ماه سال 
۱4۰۰، 3 ميليون و 35۰ هزار مترمكعب آب 
در تهران مصرف ش��د كه اي��ن ميزان مصرف 

در يك روز از ماه دوم س��ال در 5۰ سال اخير 
بي سابقه بوده است.«

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان تهران در 
بيان اين نكته كه بيشترين مصرف آب در حوزه 
به ثبت رسيده است، تأكيد كرد: » از ابتداي سال 
جاري تاكنون ۱۰4 ميلي��ون مترمكعب آب در 

تهران مصرف شده است.«
كنار هم قرار گرفتن اظهارات معاون وزير نيرو و 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان تهران 
بيانگر وجود اختالفي آشكار ميان ميزان مصرف 
آب در كالنشهرها و به خصوص در پايتخت است. 
در حالي كه تقي زاده از شرايط عادي مصرف آب 
در پايتخت خبر مي دهد، اما بختياري از ركوردزني 

در مصرف آب مي گويد. 
در همين ارتباط، محمد نجفي، كارشناس مسائل 
آب با اشاره به اينكه متوليان كشور بايد بحران آب 
را بپذيرند، گفت: » زماني كه خش��ك ترين سال 
آبي در طول 5۰ سال گذشته را تجربه مي كنيد، 
طبيعتاً شرايط عادي وجود ندارد و اين هشدار از 
سوي مسئوالن بايد به مردم داده شود تا مصرف 

را مديريت كنند.«
اين كارش��ناس مس��ائل آب، ضمن بيان اينكه 
برنامه ه��اي مديريت منابع آبي بايد در دس��تور 
كار قرار گيرد، گفت: »امنيت غذايي و بسياري از 
حياتي ترين پارامترهاي جامعه به آب بستگي دارد 
و وزارت نيرو با اولويت بندي بايد زمينه مديريت 

منابع آب را فراهم كند.«

اختالف اظهارات مسئوالن درباره مصرف آب
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