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مهم ترين عوامل ايجاد بحران آب 
در س�ال هاي اخي�ر، افزايش تقاض�اي جهاني ب�راي برخورداري 
از آب ش�هري منج�ر ب�ه معرف�ي برنامه ه�اي بس�ياري از طرف 
دولت هاي سراسر جهان در زمينه مديريت آب شهري شده است. 
به گزارش خبرگزاري آنا، محمدمهدي حقگو، کارشناس مدیریت بحران 
در نشست تخصصي مدیریت بحران در علوم منابع طبيعي و کشاورزي با 
رویكرد مقابله با خشكسالي اظهار کرد: آلودگي و ارتباط آن با کشاورزي 
و رشد جمعيت از مهم ترین عوامل ایجاد بحران آب هستند. در سال هاي 
اخير، افزایش تقاضاي جهاني براي برخورداري از آب ش��هري منجر به 
معرفي برنامه هاي بس��ياري از طرف دولت هاي سراسر جهان در زمينه 
مدیریت آب شهري شده است، این کشورها قصد دارند با در نظر گرفتن 

چرخه کل آب، شهرهایي مقاوم، قابل زندگي و پایدار ایجاد کنند. 
وي افزود: مش��خص کردن زمان دقيق مشكل کمبود آب ممكن است 
دشوار باشد، زیرا عوامل زیادي وجود دارد که منجر به بحران آب فعلي 
ش��ده اس��ت؛ در واقع در سراس��ر جهان و برخي از جوامع، کمبود آب 
هميشه وجود داشته، اما مي تواند به دليل کمبود زیرساخت ها، نداشتن 
دسترسي به منبع آب ش��يرین طبيعي و تميز یا موانع زیست محيطي 
باشد. وقتي کمبود آب را بررس��ي مي کنيم تا بدانيم که چرا ناگهان به 
بحران جهاني تبدیل شده، معموالً با سه عامل اصلي آلودگي منابع آبي، 
کشاورزي و رشد جمعيت مواجه مي ش��ویم که در رشد بحران و تنش 

آبي نقش دارند. 
کارشناس ارش��د مدیریت بحران اضافه کرد: بسياري از آلودگي ها شامل 
سموم دفع آفات، کودهاي کش��اورزي، فاضالب تصفيه  نش��ده انساني و 
زباله هاي صنعتي بوده که انسان عامل اصلي آنهاست و پيشرفت صنعتي 
منجر به تخریب محيط هایي شده که هنوز آسيب کامل را نشان نمي دهند. 
به تازگي مؤسسه منابع جهاني، کش��ورهاي در معرض خطر تنش آبي که 
دقيقاً محل زندگي یك چهارم جمعيت جهان اس��ت را معرفي کرده و در 
این فهرست، ایران در جایگاه چهارم قرار دارد که در برخي از نقاط کشور 
مانند خوزستان، شاهد این تنش هس��تيم. از دهه ۱۹۶۰ برداشت آب در 
جهان به دليل افزایش تقاضا، بيش از دو برابر ش��ده و نش��انه اي مبني بر 

کاهش وجود ندارد. 
حقگو عنوان کرد: بر اساس مطالعات مجمع جهاني اقتصاد، کشاورزي ۷۰ 
درصد از آب ش��يرین قابل دسترسي در جهان را اس��تفاده مي کند. با این 
حال، ۶۰ درصد از این هزینه به دليل نشت سيستم هاي آبياري، روش هاي 
ناکارآمد و کش��ت محصوالتي که نياز به آب بسيار دارند مانند هندوانه به 
هدر مي رود. آلودگي آب شيرین از طریق کودها و سموم دفع آفات مي تواند 

پيامدهاي جدي بهداشتي براي انسان و حيوانات داشته باشد. 
این کارشناس مدیریت بحران ادامه داد: رشد جمعيت یكي دیگر از دالیل 
بحران تنش آبي بوده و سازمان ملل در س��ال ۱۹۵۰ تخمين  زده بود که 
جمعيت انساني ۲/۶ ميليارد نفر خواهد شد، اما امروز این آمار سه برابر شده 
و به بيش از ۷ ميليارد نفر رسيده است. وي ابراز اميدواري کرد که با اصالح 
سبك کشاورزي و س��بك زندگي و بهره گيري از علوم نوین در برنامه اي 
مدون از شكل گيري این بحران که پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 

بسياري را به دنبال دارد جلوگيري کنيم. 
........................................................................................................................

 افزايش تورم
 زير سر افزايش نرخ ارز است

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: آثار تورم را بايد از سمت عرضه 
و فشار هزينه ناش�ي از افزايش قيمت ارز، بررسي و تحليل کنيم. 
به گزارش مهر به نقل از صداوسيما، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: آثار تورم را قبل از اینكه از طرف تقاضا بررس��ي 
کنيم، باید از سمت عرضه و فشار هزینه ناش��ي از افزایش قيمت ارز، 
بررسي و تحليل کنيم. سطح عمومي قيمت ها تابع ارز و ارز، تابع تحریم 
است که آثار آن در بازار پول و سرمایه هزینه هاي تأمين مالي دولت را 
افزایش داد. در بازار کار با چنين شرایطي شاهد کاهش سرمایه گذاري 
خواهيم بود و شغل هاي پایدار نيز کاهش مي یابد و این اتفاق در اقتصاد 

ما، به ویژه در شرایط ناشي از کرونا به وجود آمد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به عملكرد دولت تدبير و اميد 
در چهار سال نخست گفت: با ثبات اقتصادي و باال بردن رشد اقتصادي و 
پایين آوردن نرخ تورم همه مجامع جهاني به موفقيت جمهوري اسالمي 
در آن دوره اعتراف کردند. دولت این ش��رایط را براي کساني که اشتغال 
جانبازي داشتند و براي خانواده ش��هدا و والدین آنها به عنوان کمترین 
احقاق حقوق احيا کرد و با افزایش مس��تمري ها توانست آن را ۱۲ برابر 
افزایش دهد، البته سياست هایي را هم براي همه مردم اعمال کردیم، مانند 

سياست تأمين کاالها با ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني و حمایت معيشتي. 
نوبخت در زمينه درآمد دولت از افزایش قيم��ت بنزین نيز اظهار کرد: 
این مبالغ به خود مردم برگردانده شد، حتي به گواهي دیوان محاسبات، 
بيش��تر از آن نيز پرداخت کردیم. از صرفه جویي حاص��ل از بنزین نيز 
دولت توانست صادرات بنزین را بيشتر کند و ارز ناشي از آن نيز از طریق 

سازمان هدفمندي به مردم برگشت. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به اقدامات دولت در شرایط کرونا 
اشاره کرد و گفت: یارانه هاي نقدي استمرار پيدا کرد، یارانه خاص کرونا 
نيز در چهار مرحله پرداخت شد. همچنين وام یك ميليون توماني نيز با 
وجود همه مشكالت پرداخت شد. درآمدهاي ارزي دولت از صد و چند 
ميليارد دالر در اوایل این دهه به کمتر از چند ميليارد دالر کاهش یافت. 
دولت در این شرایط اقتصادي به موضوع توسعه و سازندگي هم توجه 
داشت و فقط در چهار ماهه اول امسال ۵۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
براي طرح هاي عمراني پرداخت کرد که البته تخصيص بيش از این بوده 
است. ۲ ميليون شاغل در طرح هاي عمراني اشتغال دارند، اگر به این 

موضوع توجه نمي کردیم این فرصت شغلي را از دست مي دادیم. 
........................................................................................................................
رشد صددرصدي قيمت آهن نسبت به سال ۹۹

 رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان آه�ن و ف�والد ته�ران گف�ت: 
در ح�ال حاضر قيمت آهن در مقايس�ه با س�ال قب�ل، صد درصد 
افزايش يافت�ه و هيچ کس هم پاس�خگوي اين وضعيت نيس�ت. 
به گزارش اتاق اصناف تهران، حميدرضا رستگار با اشاره به اینكه بازار 
آهن در بالتكليفي به س��ر مي برد، گفت: در حال حاضر قيمت آهن در 
مقایسه با سال قبل، صددرصد افزایش یافته و هيچ کس هم پاسخگوي 
این وضعيت نيست. رئيس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد تهران با 
بيان اینكه چرا باید ظرف چند ماه اخي��ر قيمت آهن به ۱۹ هزار تومان 
برس��د، افزود: در برخي از ورق هاي فوالدي و پروفيل ها، قيمت ها رشد 
قابل توجهي پيدا کرده است و این در ش��رایطي اتفاق افتاده که تقاضا 
در س��طح بازار افزایش پيدا نكرده است. وي اضافه کرد: مگر چه اتفاقي 
افتاده که باید نظام توليد و توزیع آهن به هم ریخته شود! چندین بار اعالم 
کردیم نظام توزیعي آمادگي الزم براي رسيدگي به بازار را دارد، اما کسي 
توجهي نداشته و حتي توليدکننده خود وارد توزیع کاال هم شده است. 
رستگار افزود: در ش��رایط فعلي، س��ود این افزایش قيمت ها به جيب 

رانت خواران مي رود و دولت هم سكوت کرده و فقط نظاره گر است.

 حكم صادره از دادگاه هاي بحرين 
در مورد بانك های ايراني غيرقانوني است

محكوميت بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانك ها و 
بانكداران ايراني در بحري�ن و آراي احتمالي در اين باره به وضوح 
بي ارزش بوده و اين بانك نيز حق خود را براي هرگونه اقدام متقابل و 
پيگيري حقوقي موضوع محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضايي 
بحرين مي خواهد بالفاصله اقدامات قضايي موصوف را متوقف کنند. 
خبرگزاري ميزان، بنا به اعالم روابط عمومي بانك مرکزي در پي انتشار 
اخباري در رسانه هاي بحریني مبني بر محكوميت فيوچر بانك بحرین 
و برخي بانك ها و بانكداران ایراني به اتهام پولشویي در آن کشور، موارد 

زیر به منظور تنویر افكار عمومي منتشر مي شود:
پيرو اطالعيه مورخ ۱۷ آب��ان ۱۳۹۹ این بانك، به آگاهي مي رس��اند 
بانك المستقبل )فيوچر( در س��ال ۲۰۰4 با استقبال دولت بحرین از 
س��رمایه گذاران ایراني و با مجوز دولت بحرین و با س��هامداري برخي 
بانك هاي ایراني و بحریني در کش��ور بحرین تأس��يس و به کار خود 
ادامه مي داد و همواره تمام عمليات و معامالت بانكي آن تحت نظارت 
مستقيم و برخط مأموران نظارتي و تطبيق بانك مرکزي بحرین قرار 
داشت و نه تنها گزارشي از اقدام خالف مقررات در آن بانك در بحرین 
صادر نشد، بلكه حتي به دليل پيش��گامي در پيروي از استاندارد هاي 
پيشرفته نظارتي و احتياطي در بحرین، در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱4 به 

عنوان بانك نمونه در بحرین معرفي شد. 
بر این اساس در حمایت از قطع روابط سياسي کشور هاي عربستان و 
ایران، بانك فيوچر به طور ناگهاني توسط بانك مرکزي بحرین تصرف 
و مدیران ایران��ي آن از بحرین اخراج و بانك مزبور تحت سرپرس��تي 
بانك مرکزي بحرین قرار گرفت و در نتيجه از س��هامداران ایراني آن 
سلب مالكيت شد. حدود پنج  س��ال بعد از تصرف و سلب مالكيت، از 
طریق اخبار انتشار یافته در برخي رسانه ها مشخص شد دولت بحرین 
مبادرت به طرح اتهام پولش��ویي توس��ط بانك فيوچر در دادگاه هاي 

بحرین کرده است. 
این اقدام سياسي، بدون رعایت حداقلي ضوابط شكلي و ماهوي دادرسي 
عادالنه از جمله لزوم ابالغ اتهام، تعيين مرجع رس��يدگي، رعایت حق 
دفاع و توجه به مصونيت قضای��ي و اجرایي بانك مرکزي، آغاز و ظاهراً 
رسيدگي هاي کيفري یاد شده منجر به صدور رأي محكوميت شده است 
تا سلب مالكيت و تصرف اموال و دارایي اشخاص ایراني در کشور بحرین 
از وجاهت حقوقي برخوردار شود. این در حالي است که بانك مرکزي 
ج. ا. ایران، تاکنون هيچ ابالغيه یا اخطاریه اي از شروع رسيدگي قضایي 
دادگاه هاي داخلي بحرین به اتهامات مطروح��ه عليه خود را دریافت 
نكرده و در عين حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایي بحرین عليه 
بانك مرکزي ج. ا. ایران را که از مصونيت قضای��ي و اجرایي برخوردار 

است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بين الملل مي داند. 
بدیهي است، در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبني بر محكوميت 
این بانك و سایر بانك ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانكي کشور 
ایران در بحرین، آراي احتمالي مورد اش��اره به وضوح بي ارزش بوده و 
اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلي براي سرمایه گذاري خارجي به 

شدت مورد خدشه قرار خواهد داد. 
........................................................................................................................
 واگذاري مجموعه هاي رفاهي بيمه ايران 

در ساعات پاياني دولت 
گويا در س�اعات پاياني دولت دوازدهم، قرار اس�ت مجموعه هاي 
رفاهي بيم�ه ايران واگذار ش�ود. با توج�ه به اينكه واگ�ذاري در 
دقيقه 90 دولت ها با حواش�ي همراه مي ش�ود جا دارد اين دست 
واگذاري ها در دولت آتي و در ش�رايط مناس�ب تري انجام ش�ود.

 به گزارش فارس، اتفاقات عجيب و قابل تأملي در روزها و ساعات پایاني 
دولت دوازدهم در حال رقم خوردن است که واگذاري تقریباً ۲۰ هزار 
ميليارد تومان از اموال بيت المال و سرمایه هاي شرکت بيمه ایران یكي 

از آنهاست. 
در طرحي که به نام »ایرانسرا« نامگذاري شده و در روزهاي باقيمانده از 
دولت دوازدهم کليد خواهد خورد، قرار است مجموعه هاي رفاهي این 
شرکت قدیمي و تمام مهمانسراهاي بيمه ایران به یك شرکت خصوصي 
منتقل شود که از شرکت هاي مشمول ماده ۱4۱ و داراي زیان انباشته 
هنگفتي است. در طرح »ایرانسرا« قرار است، مجموعه خزرآباد ساري، 
هتل آبان مشهد، هتل عباسي اصفهان، مجموعه تاالرهاي مجموعه ایران 
زمين و تمامی مهمانسراهاي بيمه ایران در تمام استان هاي کشور براي 
مقاصد به ظاهر گردشگري این شرکت واگذار شود. با توجه به ورشكسته 
شدن بسياري از ش��رکت هاي مسافرتي و گردش��گري در زمان کرونا و 
ممنوعيت مسافرت و اقامت در هتل ها در یك سال اخير که کرونا گسترش 
یافته است، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي به منظور جلوگيري از تضييع و 

صيانت از بيت المال در این خصوص ورود فوري داشته باشند. 
........................................................................................................................

پرداخت معوقه فروردين ماه مستمري بگيران 
گف�ت:  کارگ�ري  جامع�ه  پيشكس�وتان  اتحادي�ه  رئي�س 
تأمي�ن  بازنشس�تگان  فروردين م�اه  معوق�ه  ش�د  ق�رار 
اجتماع�ي )س�اير س�طوح( ت�ا 10 روز آين�ده پرداخ�ت ش�ود. 
رئيس اتحادیه پيشكس��وتان جامعه کارگري موارد مطرح شده آخرین 
جلسه رؤس��اي تشكل هاي بازنشس��تگي با مدیرعامل س��ازمان تأمين 
اجتماعي را تش��ریح کرد. حس��ن صادقي )رئيس اتحادیه پيشكسوتان 
جامعه کارگري( گفت: »با توجه به حساس��يت موضوع پرداخت معوقه 
فروردین ماه بازنشستگان تأمين اجتماعي )سایر سطوح( موضوع را مطرح 
کردیم که ساالري پاسخ داد به ضرس قاطع تا ۱۰ روز آینده این مبلغ را 
به بازنشستگان پرداخت مي کنيم.« وي افزود: »کل مبلغي که باید بابت 
معوقه فروردین ماه تخصي��ص یابد، رقمي بين ۲ هزار ت��ا ۲ هزار و ۲۰۰ 
ميليارد تومان است که قرار بود شستا )ش��رکت سرمایه گذاري سازمان 
تأمين اجتماعي( این رقم را تأمين کند که انجام نشد و حاال مدیرعامل 
س��ازمان وعده داده این کار را انجام دهد.« رئيس اتحادیه پيشكسوتان 
جامعه کارگري در رابطه با طرح موضوع وام بازنشستگان در این جلسه 
گفت: »راجع به وام مذاکره کردیم. مصوبه هاي قبلي در این مورد، خوب 
مدیریت ش��ده اند و تاکنون بيش از 4۳ هزار نفر وام ۷ ميليون توماني را 
دریافت کرده اند. اتحادیه پيشكسوتان جامعه کارگري هم در دو مرحله 

این وام را با استفاده از سهميه خود به اعضا پرداخت مي کند.«
........................................................................................................................

داللي در چرخه توليد و تأمين سيمان
عض�و کميس�يون عم�ران مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه گران�ي 
س�يمان در کش�ور گف�ت: در چرخ�ه تولي�د اي�ن محص�ول 
دالل�ي وج�ود دارد ک�ه ب�ه س�اختار دول�ت آس�يب مي زن�د. 
سيد البرز حسيني، عضو کميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، با اش��اره به گراني سيمان در کشور 
گفت: علت هاي مختلفي در این باره وجود دارد، اگرچه برق بر افزایش 
قيمت اثرگذار است، اما دليلي نمي بينم بهاي سيمان تا چهار یا پنج برابر 
افزایش یابد. به عالوه با فروش بخشي از توليدات سيمان در بورس، در 
این چرخه داللي وجود دارد که به ساختار دولت آسيب مي زند. اميدوارم 
سيس��تم دولت در روزهاي باقي مانده، تنبل نشود. در انتقال مجموعه 
دولت به دولت جدید وظيفه  ها سنگين تر است و الزاماتي باید رعایت 

شود تا آسيبي به زندگي مردم نرسد. 
وي ادامه داد: برازنده دولت نيست که بدون نظارت، براي هر عاملي به 
اصطالح آسمان و ریسمان ببافند، به ویژه در زمينه نهاده هایي که صفر 
تا صد زنجيره چرخش آنها در کش��ور است و حتي یارانه پنهاني هم از 

دولت دریافت مي کنند.

ورود کاال به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش 
عماًل ابزار کنترل نرخ ارز را از بانك مرکزي 
مي گيرد، اين در حالي است که بانك مرکزي 
به صراحت افزاي�ش نرخ ارز ط�ي ماه هاي 
اخير را به گردن مناطق آزاد انداخته است. 
در عي�ن حال مدي�ران مناط�ق آزاد تالش 
مي کنند که همچنان مس�ير واردات کاال به 
اين مناطق بدون ثبت س�فارش باز باش�د. 
اگر بان��ك مرکزي نتواند در ش��رایط تحریم و 
کرونا روي واردات و صادرات کش��ور کنترل و 
اش��راف اطالعاتي لحظه به لحظه داشته باشد 
در عمل نمي تواند تعادل بازار ارز را برقرار کند 
به ویژه اینكه طي س��ال هاي اخي��ر عماًل خبر 
چنداني از ارزهاي صادرات نفت نيست، بدین 
ترتيب بانك مرکزي براي تأمي��ن ارز واردات 
کاالهاي ضروري باید نس��بت به گذش��ته در 
رابطه با تج��ارت کاال و ارز مربوط به واردات و 

صادرات اطالع دقيق تري داشته باشد. 
مناطق آزاد در اقتصاد ایران گویا از هفت دولت 
مي خواهد آزاد باشد، به طور نمونه این مناطق 
باوجودي که باهدف تقویت صادرات راه افتادند 
و گس��ترش یافتند، اما امروز به داالن واردات 
تبدیل ش��ده اند و صادرات چنداني نيز از این 

مناطق انجام نمي گيرد و حاال کاشف به عمل 
آمده است که مشكالتي در حوزه ارز نيز ایجاد 
کرده اند، زیرا اشتهاي این مناطق براي واردات 

کاال بيشتر از صادرات کاال است. 
در همي��ن رابطه رئيس کل بان��ك مرکزي در 
نامه اي به رئيس جمهور افزایش معنادار نرخ و 
تقاضاي ارز در روزهاي پایاني اردیبهشت ماه را 
متأثر از حكم دیوان عدالت اداري درباره عدم 

ثبت سفارش کاال در مناطق آزاد دانست. 
رئيس کل بانك مرکزي نس��بت به عدم ثبت 
س��فارش کاال و برهم خوردن منابع و مصارف 
ارزي از ناحي��ه مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادي 
هش��دار داد و در این زمينه به رئيس جمهور 

نامه نوشت. 
در این نامه آمده است: رأي شماره ۲4۷ مورخ 
۱4۰۰/۲/۲۱ هيئ��ت عمومي دی��وان عدالت 
اداري، مصوبه مذکور ابطال شده و بانك مرکزي 
را در اجراي وظایف قانون��ي خود در مدیریت 
بازار ارز با اش��كال مواجه کرده است. توجه به 
این نكته خالي از لطف نيست که رأي مذکور به 
محض صدور، تأثير خود را به افزایش تقاضاي 
ارز و در نتيجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت 
به روزهاي گذشته نش��ان داده است. عالوه بر 

این، در مجموعه ضوابط تخصيص و تأمين ارز 
این مهم صرفاً بر اس��اس ثبت سفارش و ثبت 
خدمت ه��اي صادر ش��ده از تمامي محل هاي 
ممكن امكان پذیر اس��ت. ل��ذا هرگونه تأمين 
ارز واردات از مناطق مذکور خ��ارج از ضوابط 
و مقررات اشاره شده بوده و بانك مرکزي هيچ  
گونه دسترسي و در نتيجه امكان مدیریت بازار 

یادشده را نخواهد داشت. 
   نام�ه دبير ش�ورايعالي مناطق آزاد به 

رئيس جمهور 
از س��وي دیگر دبير ش��ورایعالي مناطق آزاد 
 به رغم هشدارها در مورد منابع و مصارف ارزي 
کش��ور و آثار منفي آن بر زندگي مردم اصرار 

دارد کاال بدون ثبت س��فارش ب��ه این مناطق 
وارد شود. 

مسئوالن مناطق آزاد و تجاري اصرار دارند که 
از شمول ثبت س��فارش کاال براي ورود به این 
مناطق مستثني شوند و در این راستا حميدرضا 
مؤمني دبيرشوراي عالي مناطق آزاد به رئيس 

جمهور نامه نوشت. 
پس از شروع مشكالت ارزي کشور در سال ۹۷ 
تمام مبادي ورودي کشور به ویژه مناطق آزاد 
نيز با مصوبه دولت مشمول اخذ ثبت سفارش 
براي واردات کاال شدند، اما با رأي دیوان عدالت 
اداري این مصوبه شكسته شد که این حكم با 
واکنش و هشدار شدید رئيس کل بانك مرکزي 
روبه رو ش��د. اکبر کميجاني تيرماه امسال در 
نامه اي ب��ه رئيس جمه��ور بر ل��زوم کنترل و 
مدیریت منابع و مصارف ارزي کشور و تسري 
رویه ثبت س��فارش واردات کاال به کش��ور در 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ویژه اقتصادي 

تأکيد کرد. 
پس از آن حميدرضا مؤمني دبيرش��ورایعالي 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي براي مقابله با نامه 
هشدارگونه رئيس کل بانك مرکزي ضمن رد 
ادعاهاي مطرح ش��ده به دف��اع از این مناطق 
پرداخت و معتقد است نظر بانك مرکزي فاقد 

وجاهت قانوني قلمداد مي شود. 
وي تأکيد کرده عالوه ب��ر اینكه روش اجرایي 
و فرآیند ثبت آماري با اعمال حساس��يت ها و 
دغدغه هاي مورد توجه در سامانه ثبت سفارش 
صورت مي پذیرد. تمامی اطالعات مربوطه نيز 
به صورت برخط ب��راي وزارت صمت و گمرك 

ج. ا. ایران نيز ارسال مي شود. 
معلوم نيس��ت منظور از ثبت آماري چيست، 
اما اگر همان معناي ثبت سفارش کاال مختص 
در مناطق آزاد باشد قاعدتاً نباید در این زمينه 
م��وازي کاري وجود داشته باش��د، اکنون این 
رویداد در وزارت صمت و ب��ه صورت متمرکز 

انجام مي شود. 
بر اس��اس آمار ارائه ش��ده توس��ط دبيرخانه 
مناطق آزاد در س��ال ۱۳۹۶ در مقابل واردات 
حدود ۲ ميليارد دالري صرفاً 4۸۰  ميليون دالر 
صادرات حاصل از توليد کاال در مناطق به خارج 
از کشور انجام شده اس��ت، این موضوع نشان 
مي ده��د مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کش��ور 
که با ه��دف افزایش توليد و توس��عه صادرات 
غير نفتي ایجاد شده اند، با دور شدن از اهداف 
اولي��ه، بر خالف سياس��ت هاي کل��ي اقتصاد 
مقاومت��ي و همچني��ن تأکيدات مك��رر مقام 
معظم رهبري، به محلي براي واردات بي ضابطه 

کاالهاي مصرفي به کشور تبدیل شده اند.

  گزارش   یک

ب�ا وجودي ک�ه برخ�ي از مال�كان خانه هاي 
خالي در مناط�ق يك تا 3 ته�ران براي فرار 
از ماليات خانه هاي خ�ود را روانه بازار اجاره 
کرده اند، س�ازمان ام�ور ماليات�ي و وزارت 
راه و شهرس�ازي گوي�ا در ماليات س�تاني 
از خانه هاي خال�ي چندان جدي نيس�تند.

افزایش فایل هاي مسكوني بازار اجاره در مناطق 
باال شهر تهران نشان از آن دارد که ابزار ماليات 
مي تواند به تعادل بخش��ي بازار مسكن و اجاره 
بها کمك کند، البته کارشناس��ان اقتصادي با 
توجه به وج��ود دارایي هاي زی��ادي در بخش 
زمين و س��اختمان هاي بال اس��تفاده معتقدند 
که ایران مي تواند از این بخش ماليات س��تاني 
خوبي داشته باشد به شكلي که در هر سال دوتا 
سه ماه از هزینه هاي دولت را ماليات بر زمين و 
مستغالت تأمين کند، بدین ترتيب سازمان امور 
مالياتي و وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها 
اقدامات نمایشي در حوزه ماليات ستاني از زمين 
و ساختمان را باید کنار بگذارند و ماليات ستاني 

را عملياتي کنند. 
  دولت روحانی نتوانست از مسكن خالی 

ماليات بگيرد
قرار بود تا پيش از اتم��ام دولت دوازدهم مقوله 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي عملياتي شود،  
اما در حالي که وزیر راه و شهرس��ازي از معرفي 
یك ميليون و ۳۰۰ هزار خانه خالي به س��ازمان 
ام��ور مالياتي خب��ر مي دهد، مع��اون حقوقي 
سازمان امور مالياتي مدعي است تا کنون سامانه 
اس��كان هيچ خروج��ي اي نداشته اس��ت، این 
پاسكاري ها به وضوح نش��ان مي دهد که دولت 
روحاني در ماليات س��تاني از خانه هاي خالي از 

سكنه چندان جدي نبود. 
در ابتدا مقرر شده بود که از ۱۹ فروردین ماه سال 
جاري تا ۱۹ خرداد ماه مالكان و مستأجران در 
سامانه امالك و اسكان ثبت نام کنند، ولي این 
موعد زماني گویا تا مهر ماه تمدید ش��د، بدین 
ترتيب کار اجرایي ماليات س��تاني از خانه هاي 

خالي به گردن دولت آتي مي افتد. 
با توجه به اینكه کشور ایران بسيار پهناور است 
زمين و س��اختمان هاي زیادي با کاربري هاي 
متفاوت وج��ود دارد ای��ن در حالي اس��ت که 

بسياري از مالكان زمين و ساختمان ها به واسطه 
وثيقه گذاري این دارایي ها نزد بانك به نقدینگي 
کالني طي دهها سال گذشته دست پيدا کرده اند 
و در کمال تعجب ت��ا کنون دولت در حوزه اخذ 
ماليات از زمين و س��اختمان اقدام جدي انجام 
نداده است تا جایي که مي توان مدعي شد حوزه 
زمين و ساختمان تقریباً از ماليات معاف است. 

از آنجایي که قيمت زمين و ساختمان به واسطه 
س��فته بازي هاي مكرر و خبر س��ازي هایي با 
الگوي پورتره قيمت این کاال را به شدت افزایش 
داده و این کاال به جه��ت قابليت وثيقه گذاري 
در نظام بانكي ب��ه خروج نقدینگ��ي کالني از 
بانك ها منتج شده اس��ت و بخشي از این منابع 
نيز گویا قرار نيس��ت به نظام بانك��ي بازگردد. 
زمان آن رسيده است که ماليات ستاني از زمين 
و س��اختمان عملياتي شود،  البته کسي نيست 
که از نفوذ البي مالکان در کشور مطلع نباشد، 
اما هم اینكه تقریباً چهار دهه این بخش تقریباً 
معاف از ماليات بوده و انتفاع قابل مالحظه اي 
از منابع بانكي نيز داشته  است، یك امتياز براي 
بخش مذکور تلقي مي شود که دیگر باید از آن 

سلب شود. 
گزارش هاي ميداني نشان از آن دارد که تنها خبر 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي موجب شده تا 

در مناطق باالش��هر برخي از این خانه ها جهت 
اجاره وارد بازار شوند. 

دارایي هاي زیادي در قال��ب زمين و واحدهاي 
مس��كوني با متراژ و قيمت باال در کشور وجود 
دارد که هر کس��ي از پس خرید این ملك ها بر 
نمي آید و این دارایي ها مي تواند از منظر ماليات 
براي دولت تأمين منابع بكند یا اینكه واحدهاي 
مسكوني بال استفاده را وارد چرخه اجاره بها کند. 
این در حالي است که شواهد موجود نشان از آن 
دارد که واحدهاي مس��كوني در مناطق باالی 
ش��هر تهران براي ورود به چرخه اجاره به بازار 

عرضه شده اند.
به گفته برخي مش��اوران امالك، به دليل آنكه 
وزی��ر راه و شهرس��ازي اخيراً از اج��راي قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي در مرداد سال جاري 
خبر داده اس��ت، یكي از اتفاق��ات خوبي که در 
بازار اجاره مسكن دیده مي شود، افزایش عرضه 
واحدهاي مسكوني در مناطق یك تا ۳ پایتخت 

است. 
یك مش��اور امالك فعال در منطقه یك تهران 
به مهر گف��ت: اگرچه هنوز هم ای��ن واحدها با 
قيمت هاي ب��اال در حال عرضه هس��تند، اما با 
توجه به افزایش تعداد آنها، رقابت ميان مالكان 
براي تسریع در عرضه دیده شده که به شكست 

قيمت ها در روزهاي آینده منجر مي شود. 
ای��ن مش��اور ام��الك گف��ت: واحده��اي 
کليدنخورده و تا کمتر از پنج سال ساخت که 
در س��ال هاي اخير خالي نگه داشته شده اند 
و اکثراً مت��راژ زیر ۱۰۰ متر دارن��د، با قيمت 
۵۰۰ ميليون توم��ان ودیعه و اج��اره ماهانه 
۵ ت��ا ۸ ميليون توم��ان در منطقه یك  عرضه 
شده اند که اگر قرار بود بر اساس قيمت فعلي 
این واحدها که به طور متوس��ط متري ۶۰ تا 
۸۰ ميليون تومان اس��ت، اج��اره بها تعيين 
مي ش��د، قطعاً رقم اجاره ها بس��يار بيشتر از 
این بود، اما مالكان به دلي��ل ترس از تعيين 
ماليات هاي سنگين براي خالي بودن واحد، 
در حال عرضه آنه��ا با نرخ ه��اي پایين تر از 
ارزش واقعي ملك و کمي باالتر از ارقام فعلي 

در بازار اجاره بها هستند. 
یك مشاور امالك در جنت آباد ش��مالي نيز از 
ایجاد ت��وازن در اجاره به��اي واحدهاي ۵۰ تا 
۷۰ متري در این منطق��ه خبر داد و به خبرنگار 
مهر گفت: در این منطقه اگرچه تعداد واحدهاي 
کوچك مت��راژ ک��م اس��ت، ام��ا واحدهایي با 
ودیعه ۲۰۰ ميليون تومان و اج��اره ماهانه زیر 
4 ميليون تومان هم مي توان یافت که البته اکثراً 
در طبقه 4 و بدون آسانسور و پارکينگ هستند، 
اما روز گذشته واحد ۹۰ متري سه سال ساخت 
کليدنخ��ورده در جنت آباد ش��مالي با امكانات 
کامل، ۵۰۰ ميلي��ون تومان ره��ن کامل فایل 
شده که در مقایس��ه با ارقام تير ماه، رقم نسبتاً 

متعادل تري است. 
مواضع مقامات س��ازمان امور مالياتي نش��ان 
مي دهد که س��ازمان امور ماليات��ي دیدگاهي 
نمایشي و خبري به ماليات ستاني از خانه هاي 
خالي و لوکس دارد و بر این باور است که ماليات 
جنبه تنظيم گري در بازار اجاره بها یا مس��كن 
دارد، این در حالي است که سازمان مذکور باید 
به قانون عمل کند و ماليات ستاني از خانه هاي 
خالي و لوکس را جدي بگي��رد. وزارتخانه هاي 
دولتي دیگر نيز باید در تهيه اطالعات خانه هاي 
خالي به قانون عمل کنند تا مس��كن از باتالق 
سفته بازي و دپو جهت حفظ ارزش سرمایه در 

برابر تورم خارج شود.

ترس از ماليات، خانه هاي خالي را روانه بازار كرد ملیحه مرادی
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اگر بانك مرک�زي نتواند 
و  تحري�م  ش�رايط  در 
و  واردات  روي  کرون�ا 
صادرات کش�ور کنترل و 
اش�راف اطالعاتي لحظه 
به لحظه داشته باش�د در 
عم�ل نمي توان�د تعادل 
ب�ازار ارز را برق�رار کند


