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تحلیل رفتار چین و روسیه در تعامل نفتی با ایران
در شرایط تحریم
خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال تحریمهــای نفتــی
علیــه ایــران باعــث شــد شــرکتهای نفتــی خارجــی
کــه در فضــای پســابرجام بــرای انعقــاد قراردادهــای
نفتــی بــه ایــران آمــده بودنــد بــازار نفــت ایــران را
تــرک کننــد .در ایــن میــان ،رفتــار شــرکتهای
چینــی و روســی بهدلیــل تعامــات ایــران بــا ایــن
کشــورها بیــش از همــه قابــل توجــه بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حــدود هشــت مــاه اســت کــه
آمریــکا از برجــام خــارج و تحریمهــای نفتــی علیــه
ایــران را اعمــال کــرده اســت؛ تحریمهایــی کــه در
خلــل آن غولهــای بــزرگ نفتــی را دربــاره ادامــه
تعامــل بــا ایــران تهدیــد کــرد و از آنهــا خواســت
بــازار نفــت ایــران را تــرک کننــد .اتفاقــی کــه باعــث
خــروج شــرکت فرانســوی توتــال از قــرارداد توســعه
فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی شــد و پــس از آن شــاهد آن
بودیــم کــه شــرکتهای روســی کــه در صــدر لیســت
خواســتگاران میادیــن نفتــی ایــران بودنــد ،یکــی
پــس از دیگــری بســاط خــود را از ایــران جمــع کردند.
ایــن موضــوع شــامل حــال چیــن ،بزرگتریــن
مشــتری نفتــی ایــران نیــز شــد و زمزمههــای رفتــن
شــرکت ملــی نفــت چیــن ( )CNPCIکــه بــرای
توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبــی قــرار بــود بــا توتــال
همــکاری کنــد نیــز بــه گــوش میرســید .البتــه ایــن
موضــوع از ســوی ایــن کشــور بــه صــورت رســمی
اعــام نشــده و هنــوز هیــچ مقــام رســمی نیــز در

ایــران آن را تاییــد نکــرده اســت.
در ایــن راســتا ،سیدغالمحســین حســنتاش -

در نفــت و گاز ایــران جــدی نبودهانــد .ایــن موضــوع
دالیــل مختلفــی دارد ،ولــی شــاید یکــی از دالیــل

تحلیلگــر ارشــد حــوزه انــرژی  -بــه تحلیــل رفتــار
چیــن و روســیه در تعامــل نفتــی بــا ایــران در شــرایط
تحریــم پرداخــت و بــه ایســنا گفــت :ســوابق بــه
خوبــی نشــان میدهــد کــه شــرکتهای نفتــی
روســی هرگــز در کار کــردن و ســرمایهگذاری کــردن

ایــن باشــد کــه روسهــا در نفــت و خصوصــا در گاز،
ایــران را رقیــب خودشــان میداننــد و بــه نظــر مــن
حتــی شــاید گاهــی حضورشــان بــرای ایــن بــوده
اســت کــه بــه نوعــی مــا را معطــل کننــد.
وی ادامــه داد :امــا دربــاره چینیهــا مســاله فــرق

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

صادرکنندگان لشکر  ۸۰۰۰نفری کشورند
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران معتقــد اســت در شــرایط فعلــی
صادرکننــدگان میتواننــد بــه عنــوان بــازوی اقتصــادی کشــور عمــل
و بســیاری از دغدغههــا و نگرانیهــای پیــشرو را برطــرف کننــد.
محمدرضــا انصــاری در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :صادرکننــدگان
ایرانــی همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز در ایــام تحریــم تــاش کــرده
بودنــد شــرایط را بــرای حفــظ مــراودات تجــاری کشــور فراهــم کننــد،
در شــرایط فعلــی نیــز میتواننــد بــه عنــوان یــک عنصــر تاثیرگــذار در
شــرایط اقتصــادی کشــور نقــش خــود را ایفــا کــرده و در راســتای پاســخ
دادن بــه نیازهــای ایــران گام بردارنــد.
بــه گفتــه وی شــرط اصلــی ایــن اتفــاق ،اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی
و ســرمایهگذاران فعــال در ایــن حــوزه اســت .موضوعاتــی همچــون
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بخشــی از همیــن نــگاه اســت.
صادرکننــدگان بــزرگ تــا امــروز تــاش کردهانــد ارز خــود را بــه ایــران
بازگرداننــد زیــرا ســرمایه و کار و کارخانههایشــان اینجاســت و از این پس

نیز همین رویه را ادامه خواهند داد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان
ایرانــی ســالهای طوالنــی بــرای بــه دســت آوردن بازارهــای
بینالمللــی تــاش کردهانــد ،گفــت :وقتــی بحــث دشــواری تجــارت
در ایــام تحریــم مطــرح میشــود قطعــا اســتفاده از ظرفیــت تجــار
ایرانــی یکــی از بهتریــن گزینههــا بــرای دور زدن و عبــور از ایــن
محدودیتهــا خواهــد بــود .صادرکننــدگان مــا ســالهای طوالنــی
تــاش کردهانــد کــه راهــی بــرای عبــور از ایــن محدودیتهــا پیــدا
کننــد و در شــرایط فعلــی نیــز ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه بــرای
مدیریــت اقتصــاد کشــور در روزهــای تحریــم کمــک کننــده باشــند.
انصــاری ادامــه داد :دولــت بایــد بــه صادرکننــدگان بــه چشــم یــک
لشــکر اقتصــادی نــگاه کنــد .لشــکری  ۸۰۰۰نفــر نیــرو دارد و هــر یــک
از آنهــا بــه طــور جداگانــه و در حــوزه خــاص فعالیــت خــود تواناییهایــی
داشــته و بازارهایــی دارنــد کــه بــرای حفــظ آمــار صادراتــی کشــور

وظایف خودروسازان در قبال خریداران
مشخص شد

مدیرعامــل ســازمان حمایــت
از حقــوق مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان از برنامهریــزی
ایــن ســازمان بــرای تحقــق
ســاماندهی بــازار خــودرو در قالــب
مجموعــهای از سیاســتهای
کالن و اقدامــات اجرایــی در مــدت
معیــن خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
پایــگاه اطالعرســانی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،عبــاس
تابــش بــا بیــان ایــن مطلــب بــه
مصوبــات جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار در دو بخــش خودروهــای پرتیــراژ مشــمول قیمتگــذاری شــورای
رقابــت و همچنیــن خودروهــای خــارج از شــمول ایــن قیمتگــذاری پرداخــت.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان حمایــت ،در بخــش خودروهــای پرتیــراژ مشــمول قیمتگــذاری شــورای
رقابــت بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد ،خودروســازها مکلــف بــه افزایــش تولیــد براســاس برنامــه ارائــه شــده
و مــورد تاییــد وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت هســتند.
تابــش ادامــه داد :همچنیــن شــرکتهای خودروســازی مکلــف هســتند حداقــل  ۸۰درصــد تولیــد خــود را بــه
تعهــدات معــوق اختصــاص داده و  ۲۰درصــد فــروش فــوری بــا هــدف کاهــش نــرخ بــازار داشــته باشــند.
وی متذکــر شــد :یکــی دیگــر از وظایــف خودروســازها عمــل بــه تمامــی تعهــدات فــروش قطعــی و فــروش
فــوری براســاس قیمتهــای منــدرج در متــن قــرارداد اســت کــه هیــچ افزایشــی مشــمول آنهــا نخواهــد بــود.
تابــش اضافــه کــرد :خودروســازان در تعهــدات پیــش فــروش عــادی کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد
آنهــا تــا  ۳۱مردادمــاه  ۱۳۹۷اســت بــه قیمتهــای مصــوب مــورد عمــل در موعــد تحویــل (منــدرج در فــرم
قــرارداد) ملــزم هســتند و نبایــد افزایشــی نســبت بــه قیمتهــای مصــوب داشــته باشــند.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار کــرد :بــرای تعهــدات پیــش فــروش عــادی بــا قیمــت زمــان
تحویــل کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد آنهــا بیــن یــک شــهریور تــا  ۳۰دی مــاه امســال اســت بــا لحــاظ
ارزش روز ودیعــه مشــتری و افزایشــهای ناشــی از تغییــرات هزینـهای بــرای شــرکتهای خودروســاز اعــم از
مــواد اولیــه و نوســانات نــرخ ارز محاســبه و دریافــت کننــد.
وی در خصــوص تعهــدات فــروش عــادی کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد آنهــا از ابتــدای بهمــن مــاه
امســال بــه بعــد میباشــد ،گفــت :ایــن تعهدهــا بــر اســاس شــرایط منــدرج در فــرم قــرارداد کــه حاصــل
توافــق بیــن مشــتری و خــودرو ســاز اســت تعییــن و اجرایــی خواهــد شــد.
تابــش در ادامــه و در خصــوص خودروهــای خــارج از شــمول قیمتگــذاری شــورای رقابــت تصریــح کــرد:
در ایــن بخــش نیــز شــرکت عرضهکننــده مکلــف اســت تعهداتــی کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد آنهــا
تــا  ۳۱مردادمــاه امســال اســت را مطابــق قیمــت رســمی شــرکت در موعــد تحویــل (منــدرج در قــرارداد)
رعایــت کنــد و نبایــد افزایشــی نســبت بــه قیمــت مذکــور داشــته باشــد.
مدیرعامــل ســازمان حمایــت بیــان کــرد :تعهــدات فروشــی کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد آنهــا
یــک شــهریور مــاه امســال بــه بعــد میباشــد (اعمــال تغییــرات نــرخ برابــری ارز) بــر اســاس ضوابــط
قیمتگــذاری کاالهــای تولیــد داخــل و آییننامــه آن خواهــد بــود کــه ظــرف اوایــل هفتــه در کمیتــه
خــودرو مصــوب و بــرای اجــرا ابــاغ خواهــد شــد.
وی افــزود :در موضــوع مذکــور ،حفــظ ارزش پــول خریــدار و دفــاع از حقــوق مصرفکننــده اولویــت اصلــی
ســازمان حمایــت اســت.
بــه گفتــه تابــش ،قیمــت تعهــدات جدیــد سررســید نشــده نیــز راســا توســط شــرکتهای عرضهکننــده و بــا
رعایــت ضوابــط قیمتگــذاری خواهــد بــود.
مدیرعامــل ســازمان حمایــت همچنیــن تاکیــد کــرد :در هــر دو گــروه خودرویــی و شــرایط قیــد شــده بــرای
ایفــای تعهــدات آنهــا ،ســود مشــارکت و تاخیــر در تحویــل مطابــق مفــاد منــدرج در مــاده ( )۴آییننامــه
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان خــودرو ،از قیمــت نهایــی کســر میشــود.
یــادآور میشــود خودروهــای مشــمول خودروهایــی اســت کــه بــه اســتناد مصوبــه نهمیــن جلســه شــورایعالی
هماهنگــی اقتصــادی در مردادمــاه امســال قیمتگــذاری خودروهــای گــروه ســایپا شــامل انــواع محصــوالت
ایکــس( ۱۰۰ســایپا  ۱۳۱ ،۱۱۱و  ،)۱۵۱ســاینا و تیبــا ،محصــوالت گــروه ایــران خــودرو شــامل انــواع ســمند،
پــژو  ۴۰۵GLXو ، SLXپــژو پــارس ســال و انــواع پــژو  ۲۰۶و رانــا از شــورای رقابــت بــه ســتاد تنظیــم
بــازار واگــذار شــده اســت.
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برای دریافت سبدکاال

میکنــد و بــه نظــر مــن رفتــار آنهــا نیــاز بــه
بررســی دقیقتــری دارد .از یــک ســو چینیهــا،
مشــکالت و تعامــات اقتصــادی گســتردهای بــا
ایاالتمتحــده دارنــد کــه در چارچــوب آن امــکان
اینکــه در مقابــل امتیــازی کــه در مــورد دیگــری
میگیرنــد ،در مــورد ایــران بــه خواســت ایــاالت
متحــده تمکیــن کننــد ،وجــود دارد .همچنیــن
خصوصــا شــرکتهای بــزرگ چینــی منافــع زیــادی
در ایاالتمتحــده دارنــد کــه حاضــر نیســتند از آن
بگذرنــد .عــاوه بــر ایــن ،اســتراتژی بلندمــدت
سیاســت خارجــی چیــن ایــن اســت کــه وارد
چالــش جــدی بــا آمریــکا نشــود و احتمــاال وقتــی
آمریکاییهــا مســالهای را آنقــدر بــزرگ میکننــد
کــه خالفنظــر آنهــا عمــل کــردن ،نوعــی چالــش
تلقــی شــود ،چینیهــا عقــب مینشــینند.
ایــن تحلیلگــر ارشــد حــوزه انــرژی بــا تاکیــد
بــر اینکــه رفتــار و تعامــات اقتصــادی ایــران
نیــز بــا چیــن راهبــردی و اصولــی نبــوده اســت،
گفــت :بــه هــر حــال در دوره قبلــی تحریــم ،ایــران
مســائل زیــادی را از طریــق چینیهــا حــل کــرد امــا
بــه محــض ایــن کــه بــوی امضــای برجــام آمــد،
بــه امیــد اینکــه بــهزودی شــرکتهای غربــی
بــاز خواهنــد گشــت ،بعضــا کار بــا چینیهــا را
متوقــف و حتــی در بعضــی جاهــا آنهــا را خــارج
کردند.

در این دوره نقشی مهم ایفا میکند.
وی خاطرنشــان کــرد :اگــر بــه درســتی از ظرفیــت ایــن لشــکر اقتصادی
اســتفاده شــود و از فرصــت بــه وجــود آمــده پــس از دگرگونیهــای
حاصــل از افزایــش نــرخ ارز بهــره بگیریــم ،میتــوان انتظــار داشــت کــه
الاقــل بخشــی از نگرانیهــای اقتصــادی بــه وجــود آمــده در ماههــای
اخیــر برطــرف شــود.

دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای
صنفــی کارگــران از وزارت کار
خواســت تــا بــرای شناســایی
کارگــران فاقــد بیمــه و معرفــی آنهــا
بــرای دریافــت ســبد کاال ،از ظرفیــت
تشــکلهای کارگــری اســتفاده
کنــد.
هــادی ابــوی در گفتوگــو بــا
ایســنا ،دربــاره توزیــع بســته حمایــت
غذایــی کارگــران ،گفــت :براســاس
آنچــه کــه اعــام شــده پــس از
توزیــع کامــل بســتههای حمایتــی
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی ،همــه شــاغالن بخشهــای خصوصــی و غیردولتــی کــه
مشــمول قانــون کار هســتند و بیمهپــردازی آنهــا بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت،
بســته حمایتــی را دریافــت مــی کننــد.
وی ادامــه داد :ایــن افــراد از طریــق لیســت بیمههایــی کــه در تامیــن اجتماعــی وجــود دارد
شناســایی شــده و در صــورت داشــتن دریافتــی زیــر ســه میلیــون تومــان ،بســته حمایتــی
بــه آنهــا تعلــق میگیــرد.
بــه گفتــه دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران ،صرفنظــر از کارگــران
مشــمول قانــون کار ،بخشــی از کارگــران فصلــی و ســاختمانی فاقــد بیمــه هــم هســتند کــه
بایــد شناســایی و مشــمول دریافــت بســته حمایــت غذایــی شــوند.
ابــوی از وجــود شــش میلیــون کارگــر فاقــد بیمــه در کشــور خبــر داد و گفــت :بعضــا عنــوان
میشــود کــه همــه ایــن شــش میلیــون نفــر کارگــر محســوب نمیشــوند و اگــر آن را
بپذیریــم در حالــت خوشــبینانه نیمــی از ایــن جمعیــت و معــادل ســه میلیــون نفــر،
بــه شــکل زیرپلـهای و در کارگاههــای فاقــد بیمــه مشــغول کارنــد و یــا بــه مشــاغل کاذب
روی آوردهانــد کــه بــرای دریافــت ســبد کاال ،نیازمنــد شناســایی هســتند.
ایــن مقــام مســئول کارگــری اســتفاده از ظرفیــت تشــکلهای کارگــری را بــرای ایــن
منظــور پیشــنهاد کــرد و گفــت :وزارت کار بــه جــای ادارات و ســازمانهای بهزیســتی،
میتوانــد در قالــب بخشــنامهای اعــام کنــد کــه کارگــران فاقــد بیمــه بــه انجمنهــای
صنفــی و تشــکلهای کارگــری اســتان محــل ســکونت خــود مراجعــه و نســبت بــه
معرفــی و ثبــت نــام بــرای دریافــت بســته حمایتــی اقــدام کننــد.
بــه گفتــه وی ،ایــن کار بــا توجــه بــه تعــداد کارگــران فاقــد بیمه هــر اســتان ،در ســریعترین
زمــان ممکــن صــورت میپذیــرد و اطالعــات دریافتــی کارگــران در اختیــار وزارت کار و
ســازمان تامیــن اجتماعــی قــرار میگیــرد.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران ،گفــت :قبــا هــم ســامانهای را
بــه منظــور ثبتنــام و شناســایی کارگــران فاقــد بیمــه اعــام کــرده بودیــم تــا بــرای
چنیــن روزهایــی بتوانیــم کارگــران را معرفــی کنیــم.در حــال حاضــر نیــز ســامانه ســنای
قــوه قضاییــه بــا چنیــن رویکــردی ایجــاد شــده و افــراد قبــل از تشــکیل پرونــده و یــا
دریافــت هرنــوع وامــی بــه ایــن ســامانه مراجعــه میکننــد تــا یــک بانــک اطالعاتــی
مشــخص از افــراد تشــکیل شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن ســازمان تامیــن اجتماعــی تنهــا ســه میلیــون کارگــر فاقــد
بیمــه تامیــن اجتماعــی دانســته و بــا اعــام ســامانه پیامکــی ١٠٠٠١٤٢٠و شــماره تلفــن
 ١٤٢٠بــه عنــوان پلهــای ارتباطــی بــرای بیمــه شــدن  ٣میلیــون کارگــر فاقــد بیمــه
بر لزوم بررسی مداوم وضعیت بیمهای کارگران تاکید کرده بود.

یک کارشناس:

سرمایههای کشور در خانههای خالی احتکار شده است
یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه مالیــات
بــر عایــدی ســرمایه بــه نفــع  ۹۸درصــد مــردم
خواهــد بــود گفــت :بــا توجــه بــه حساســیتهای
بخــش مســکن نبایــد ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
را دچــار اختــال کنیــم امــا حتمــا از خانههــای خالــی
مالیــات گرفتــه شــود؛ در غیــر ایــن صــورت میلیاردهــا
تــن نهادههــای ســاختمانی هــدر مــیرود.
بهنــام ملکــی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:
هــر سیســتم اقتصــادی کــه مالیــات بــر عایــدی
ســرمایه را نداشــته باشــد احتمــال اینکــه راه ســقوط
را در پیــش بگیــرد زیــاد اســت .مــن مطالعــهای
را نــگاه میکــردم کــه بیانگــر ایــن بــود ایــران
تنهــا کشــوری اســت کــه مالیــات بــر عایــدی
ســرمایه نــدارد .اگــر ایــن موضــوع صحــت داشــته
باشــد فاجعــه اســت؛ زیــرا یکــی از دالیــل اصلــی
نــرخ فســاد اقتصــادی و رانتخــواری در سیســتم
اقتصــادی مــا بــه نبــود نظــام مالیــات بــر عایــدی
ســرمایه مربــوط میشــود.
وی افــزود :در سیســتم فعلــی ،فــردی کــه در یــک
مقــام و موقعیتــی اســت و از رانــت اطالعاتــی اســتفاده
میکنــد میتوانــد بــا یــک تصمیــم ،حجــم عظیمــی
از ســرمایهها را بــه نفــع یــک گــروه و بــه ضــرر گــروه
دیگــر جابهجــا کنــد .بــه طــور مثــال در تالطمــات
ارزی دیدیــم کســانی کــه همــان اوایــل اقــدام بــه
خریــد دالر  ۴۰۰۰تومانــی کردنــد  ۲۰۰درصــد
ســود بردنــد .از ســوی دیگــر کســانی کــه دالر ۱۹
هــزار تومانــی خریدنــد حــدود  ۱۰۰درصــد ضــرر
کردنــد .خوشــبینانهترین حالــت ایــن اســت کــه در

ایــن نوســانات ،عمــدی در کار نبــوده اســت کــه البتــه
مــن تردیــد دارم .امــا چــرا نبایــد مکانیزمــی وجــود
داشــته باشــد کــه نتــوان ایــن نوســانات را کنتــرل
کــرد؟

میشــوند.
ملکــی اظهــار کــرد :اگــر قــرار اســت اهــداف انقــاب
اســامی در بخــش اقتصــاد بــه ســرانجامی برســد
بــدون تصویــب و اجرایــی کــردن مالیــات بــر عایــدی

ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد :فــرض بگیریــم
یــک زوج جــوان  ۱۰ســکه داشــتهاند کــه بــه دلیــل
نیــاز مالــی آن را بــا قیمــت  ۱.۵میلیــون تومــان
فروختهانــد .خریــدار نیــز فــرد ســرمایهداری بــوده
کــه حــاال حــدود ســه برابــر ســود کــرده اســت .یعنــی
در ایــن سیســتم ،پولدارهــا پولدارتــر و فقــرا فقیرتــر

ســرمایه دشــوار خواهــد بــود .اگــر ایــن قانــون را
نداشــته باشــیم بقیــه تصمیمــات ،ســرابی بیــش
نیســت .اجــرای قانــون مالیــات بــر عایــدی ســرمایه
حداقــل بــرای بخشهــای غیرمولــد مثــل ارز ،ســکه
و پــول ضــروری اســت و اصــا زیانــی بــه الیههــای
اقتصــادی وارد نمیکنــد و بــه نفــع  ۹۸درصــد از

مدیران بخش آب باید پاسخگو باشند
یــک کارشــناس حــوزه آب گفــت :در حــال حاضــر وضعیــت منابــع آبــی
در کشــور بهگونـهای اســت کــه بــرای حــل تنشــهای آن نیازمنــد یــک
مدیریــت بــه هــم پیوســته و بــه دور از بخشــی نگــری هســتیم تــا جایــی
کــه تمــام مدیــران درگیــر بــا بخــش آب بایــد پاســخگوی وضعیــت
فعلــی باشــند.
داریــوش مختــاری در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله
کــه حکمرانــی خــوب آب ،کلیــه پیکرههــا و پهنههــای آبریــز و آبخیــز
کشــور را شــامل میشــود ،اظهــار کــرد :ایــن موضــوع بایــد بهگون ـهای
مدیریــت شــود تــا مدیریــت آب ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی را بــا
هماهنگــی انجــام داد.
وی افــزود :عــاوه بــر آن ،بــرای بــرون رفــت از بحــران آب ،تنهــا
آســیب شناســی مســاله کافــی نیســت .بلکــه بایــد اقدامــات «درســت»
را انجــام داد .حــال ،آنچــه «درســت» اســت از رهگــذر تحلیلهــای
منفعت  -هزینه قابل دستیابی است.
ایــن کارشــناس تاکیــد کــرد :الزمــه ایــن مســاله ،پاســخگو بــودن
مدیــران در حوزههــای آب ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت کــه بایــد

بــه جــد مــورد توجــه واقــع شــود در غیــر ایــن صــورت دچــار تنشــهای
متعــددی در آینــده خواهیــم شــد.
بــه گفتــه مختــاری پاســخگو بــودن مدیــران نیــز در متــن قانــون مــادر
«توزیــع عادالنــه آب » ،بــه شــدت ضعیــف هســت کــه الزم اســت در
تدویــن یــک قانــون مــادر و جامــع ،یکایــک ایــن اصالحــات دیــده
شــوند.
وی بــا تاکیــد بــه ایــن مســاله کــه در همیــن حــال ،نبایــد مدیریــت
ســکونتگاههای شــهری را از نظــر دور داشــت ،ابــراز کــرد :اصــاح
قانــون ناکارآمــد «تاســیس شــهرداریها  »۱۳۳۴ -بــا رویکــرد
پایــداری حوزههــای آبریــز (آبخیــز) نیــز جــزو ملزومــات دســتیابی بــه
حکمرانــی خــوب آب در کشــور هســت.
چنــدی پیــش نیــز بنفشــه زهرایــی  -مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف
آب و آبفــا  -بــا تاکیــد بــر اینکــه در خصــوص مواجـه بــا بحــران کمآبــی
بایــد مســیری منطقــی طــی کــرد ،اظهــار کــرد :اگــر نتــوان ظرفیتــی
بــرای مدیریــت منابــع آبــی ایجــاد کــرد ،نمیتــوان ظرفیــت پذیــرش
شــده و حــق آبههــای زیســت محیطــی نیــز داشــت .در حقیقــت اگــر

افــراد جامعــه خواهــد بــود.
وی دربــاره مالیــات بــر عایــدی مســکن گفــت:
در مــورد بخــش مســکن بــا توجــه بــه اینکــه
حساســیت آن بیشــتر اســت بایــد سیاســتهایی
لحــاظ شــود کــه ســرمایهگذاری در ایــن بخــش را
بــا اختــال مواجــه نکنــد امــا بــا توجــه بــه وجــود
 ۲.۶میلیــون واحــد مســکونی بــدون ســکنه در
کشــور ،مالیــات بــر واحدهــای خالــی ضــرورت دارد.
خالــی مانــدن خانههــا باعــث احتــکار و فرســودگی
میلیاردهــا تــن نهادههــای ســاختمانی میشــود.
در جوامــع مترقــی اگــر ببیننــد کســی بــرای مدتــی
خانـهاش را خالــی نگــه داشــته بعضــا آنقــدر مالیــات
از او میگیرنــد کــه از خیــر خانــهاش میگــذرد.
ملکــی تصریــح کــرد :بایــد اقتصــاد را کوچــک کنیــم،
دولــت را هوشــمند ســازیم و بهــرهوری را بــاال ببریــم.
اگــر ایــن مــوارد اجرایــی شــود مالیــات بــر عایــدی
مســکن میتوانــد مکمــل اوضــاع اقتصــادی باشــد.
امــا اگــر ایــن قانــون بــه افزایــش هزینههــای
بخــش عمومــی منجــر شــود ضــرورت چندانــی
ندارد.
بــه گــزارش ایســنا ،طــرح مالیــات بــر خانههــای
خالــی ابتــدا در کمیســیونهای اقتصــادی و عمــران
مطــرح شــد کــه کمیســیون عمــران بــا آن مخالفــت
کــرد و کمیســیون اقتصــادی نیــز بــا جامعتــر کــردن
طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه امــاک را در نظــر
گرفــت کــه البتــه کمیســیون بعــد از جمعبنــدی
گــزارش خــود را بــه صحــن علنــی مجلــس شــورای
اســامی تقدیــم خواهــد کــرد.

مســیر توســعه بــه طــور منطقــی در کشــور دنبــال شــود ،بــه تدریــج آب
مــورد اســتفاده در بخــش کشــاورزی بــا توســعه شهرنشــینی و صنایــع،
بــه ایــن بخشهــا منتقــل میشــود.
وی ادامــه داد :بــا ایــن حــال مــا نتوانســتهایم ایــن مســیر را طــی
کنیــم؛ بخــش کشــاورزی بــا رونــدی کــه طــی کــرده ،نیــاز بیشــتری بــه
آب پیــدا کــرده اســت .در حقیقــت تبــادل آب بیــن بخشهــای مختلــف
توســعه بــه درســتی صــورت نگرفتــه اســت .عــدم نظــارت بــر ایــن
مســاله موجــب شــده آبهــای زیرزمینــی بــا افــت ســطح مواجــه شــود
و میــزان مصــرف آب در تمــام اســتانها بیــش از ظرفیــت تامیــن باشــد.

