
با وجود وع�ده وزير نف�ت براي افزاي�ش توليد 
نف�ت و ميعان�ات گازي ب�ه رق�م 5/7 ميلي�ون 
بش�که در پايان س�ال 96 و تمديد آن به س�ال 
1400 به نظر مي رس�د مهم ترين برنام�ه وزارت 
نف�ت از س�ال 92 ت�ا پاي�ان دول�ت دوازده�م 
ب�ا شکس�ت بزرگ�ي رو ب�ه رو خواه�د ش�د. 
به گزارش »جوان« بيژن نامدار زنگنه خود را وزيري 
»توسعه گرا« مي نامد و مدافعان وي نيز همواره اين 
خصيصه را بزرگترين ويژگي او مي دانند. زنگنه در 
سال 93 و در مجلس شوراي اسالمي تعهد داد حتي 
با وجود شرايط تحريمي ميزان توليد نفت و ميعانات 
گازي را تا س��ال 96 به ميزان 5/7 ميليون بش��که 
خواهد رس��اند که همان ايام با انتقاد کارشناس��ان 
مواجه شد. با اين وجود زنگنه از هدف خود دفاع کرد 
و همزمان الگوي جدي��د قراردادهاي نفتي را پيش 
برد.  سال 96 اما توليد نفت ايران کمتر از 4 ميليون 
بشکه بود و آمار رسمي مي گويد مجموع توليد نفت و 
ميعانات گازي در پايان سال 96 کمتر از 4/5 ميليون 
بشکه بود. شکست وزارت نفت در تحقق اين برنامه 
موجب ش��د تا هدف 5/7 ميليون بشکه اي به سال 
1400 پاس داده ش��ود که تحقق چنين موضوعي 

هم بعيد است. 
   تحريم مانع است؟

مدافعان رقم 5/7 ميليون بشکه اي معتقدند شرايط 
تحريم و عدم ورود س��رمايه گذاران خارجي کارها 
را خراب کرده اس��ت، ول��ي به اين موضوع اش��اره 
نمي کنند که وزير نفت با تاکي��د خاصي گفته بود 
حتي در ش��رايط تحريم، چنين هدف��ي را محقق 
خواهد کرد. گرچه تحريم ها ش��رايط سختي را به 
صنعت نفت تحميل کرده اس��ت، اما اين وزارتخانه 
دو سال را بدون تحريم س��پري کرد و در همان ايام 
با وقت کش��ي هاي خاص خود هيچ اقدام مثبتي را 
انجام نداد.  نبايد از خاطر برد در دوره گذش��ته و در 
اوج تحريم ها، منابع مالي قابل توجهي از داخل کشور 
تأمين ش��د و پروژه هاي پارس  جنوبي و پااليشگاه 
ستاره خليج فارس با س��رعت مناسبي توسعه پيدا 
کردند؛ چندي��ن قرارداد خارجي هم امضا ش��د که 
نتيجه آن در ميادين آزادگان شمالي و يادآوران ديده 
شد و توليد آن به نام دولت يازدهم و دوازدهم ثبت 

شد.  با اين وجود و با توجه به راهکارهاي خود وزارت 
نفت براي جذب سرمايه گذاري از داخل، رسماً هيچ 
اقدامي صورت نگرفته و هدف 5/7 ميليون بشکه به 

کما رفته است. 
  منابع داخلي؛ خوب يا بد؟

در روزهايي که وزارت نفت براي واگذاري پروژه ها و 
سرمايه گذاري خارجي بسته هاي متفاوتي را آماده 
مي کرد، تعدادي از کارشناسان به وزارت نفت توصيه 

کردند همه برنامه خود را بر سرمايه گذاري خارجي 
متمرکز نس��ازد و از روش هاي تأمين مالي داخلي 
نيز بهره بگيرد. واکنش وزارت نفت اما س��کوت بود 
و حتي مديرعامل ش��رکت ملي نفت در جلسات با 
تمس��خر روش هاي داخلي آن را تأمين سرمايه از 

»بالشت هاي« مردم عنوان مي کرد!
رويکرد وزارت نفت صرفاً سرمايه گذاري خارجي بود 
و حتي زماني که صحبت از صندوق توسعه ملي به 

ميان مي آمد، وزير نفت با اينکه صندوق با محدوديت 
روبه رو است، مي گفت چرا بايد پول مردم را در نفت 
هزينه کنيم؟ در واقع وزير نفت س��رمايه گذاري از 
محل صندوق توسعه ملي را »هزينه« عنوان مي کرد 
و معتقد بود منابع داخلي جايگاهي در نفت نخواهند 
داشت تا زماني که سرمايه گذاري خارجي وجود دارد.  
چنين ديدگاهي موجب معطلي توسعه اي شد که 
مدعيان آن صاحب مسندش بودند؛ هر چند که وزير 
نفت تنها به سرمايه گذاري خارجي مي انديشيد، اما 
در کنگره نفت و نيرو با بيان جزئي��ات برنامه 200 
ميليارد دالري خود، سهم حدود 50 درصدي را به 
سرمايه گذاري داخلي اختصاص داد تا کسي متوجه 

نشود برنامه وزارت نفت دقيقاً چيست؟
پس از خروج توتال و عقب نشيني شرکت هاي نفتي، 
اما ورق برگشت و شرکت هاي ايراني در کانون توجه 
قرار گرفتند؛ ش��رکت هايي که ب��ه دليل بي مهري 
وزارت نفت در مرز ورشکستگي قرار گرفته و مجبور 
به فروش برخي تجهيزات خ��ود و تحمل ضررهاي 
انباشته شدند، به کار دعوت ش��دند که تعدادي از 
آنها قرار اس��ت با منابع صندوق توسعه ملي، توليد 
نفت را افزاي��ش دهند. با اين وج��ود، اميد چنداني 
به آنها نيس��ت و وزارت نفت هم درس��ت در زماني 
که دستش از شرکت هاي خارجي کوتاه شد، از آنها 

سراغ گرفت. 
  توليد نفت در سال 1400

هم اکنون ظرفيت توليد نفت کشور بين 3/8 تا 3/9 
ميليون بشکه در روز است؛ يعني کمتر از سال 1388 
که رکورد 4/2 ميليون بشکه ثبت شد. با توجه به افت 
طبيعي مخازن و دبي چاه ه��اي مناطق نفت خيز و 
فالت قاره، اين ظرفيت در حال کاهش اس��ت؛ جز 
توس��عه ميادين جديد که رس��ماً تعطيل شده اند، 
نگهداشت توليد شرايط سختي را تجربه مي کند و با 
روندي که طي شش سال گذشته شاهد آن بوديم، 
بايد با اين حقيقت کنار آمد که نه تنها ظرفيت 5/7 
ميليون بشکه اي در سال 1400 محقق نخواهد شد، 
بلکه احتمال کاهش همين ظرفيت نيز وجود دارد. 

اين هم در نوع خود هنري است که طي هشت سال 
وزارت، توليد نفت کمتر از ميزاني شود که در سال 

92 به ثبت رسيده بود.
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 شکست نفت و میعانات 
در رسیدن به رقم 5/7میلیون بشکه در روز

وزارت نفت ميزان توليد نفت را از 4/2ميليون بشکه به 3/8ميليون بشکه رساند که اين روند تشديد نيز خواهد شد

تکمیل کنارگذرجنوبي تهران تا پايان سال
معاون س�اخت و توس�عه آزادراه ها با بيان اينکه آزادراه کنارگذر 
جنوبي تهران امس�ال تکميل مي ش�ود، گف�ت: همچنين تالش 
مي کنيم آزادراه اصفهان- شيراز هم تا پايان امسال تکميل شود. 
 محمدحسين ميرشفيع در گفت  وگو با فارس  درباره پيشرفت آزادراه 
کنارگذر جنوبي تهران اظهار داشت: اين آزادراه با سرمايه گذاري 70 
درصدي قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا و 30 درصدي دولت در حال 

ساخت است. 
معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل با بي��ان اينکه اين آزادراه از برنام��ه زمان بندي اجرا جلوتر 
اس��ت، افزود: طول کل پروژه آزادراه 158 کيلومتر است که در چهار 

قطعه اجرا مي شود. 
معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل اظهار داشت: برنامه ريزي کرده ايم کنار  گذر جنوبي تهران  

امسال به بهره برداري برسد. 
وي همچنين درباره آزادراه اصفهان- شيراز  بيان کرد: اين آزادراه 225 
کيلومتري هم يکي از پروژه هاي فعال، بزرگ و سنگين آزادراهي کشور 

محسوب مي شود. 
ميرشفيع با بيان اينکه با تکميل اين  آزادراه  مسير 150 کيلومتر نسبت 
به جاده موجود کوتاه تر مي شود، گفت: در جاده فعلي مسير اصفهان- 
شيراز که مدت زمان سير آن بين  پنج تا ش��ش ساعت است، به 225 
کيلومتر کاهش مي يابد و اين موجب کاهش مصرف س��وخت،کاهش 
توليد آالينده هاي زيست محيطي، کاهش س��وانح رانندگي و کاهش 

آلودگي هاي صوتي است  . 
معاون ساخت و توسعه آزادراه هاي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل بيان کرد: تالش مي کنيم آزادراه اصفهان- ش��يراز تا پايان 

امسال به بهره برداري برسد . 
اين پ��روژه آزادراهي ب��ا مش��ارکت د  ول��ت و وزارت دفاع )ق��رارگاه 
خاتم االوصياء( به عنوان سرمايه گذار با آورده مساوي د     ر حال اجراست. 

میوه و گوشت رکورددار گراني 
در دي م�اه 97 قيم�ت مي�وه و گوش�ت نس�بت ب�ه م�دت 
مش�ابه س�ال گذش�ته رش�د قابل توجه�ي پي�دا کرده اس�ت. 
براس��اس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغييرات 
قيمتي کاالهاي اساسي در دي ماه 97 قيمت ميوه و گوشت نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهي پيدا کرده است. 
مطابق آمار در دي ماه 97 قيمت موز افزايش 132/5 درصد، نبش��ي 
افزايش 70/8 درصد، گوشت مرغ افزايش 78/3 درصد، گوشت گوساله 
75/3 درصد، گوجه فرنگي 69/9  درصد، سيب با افزايش 148 درصدي 

داشته است. 

 »روس نفت « خواهان بايکوت رويترز
 به علت خبرسازي و افترا شد

غ�ول صنعت نف�ت روس�يه، روس اوي�ل، ب�ا اعتراض ش�ديد به 
رويترز اي�ن خبرگزاري را ب�ه خرابکاري اطالعات�ي عمدي متهم 
کرد و قول داد ب�راي بايکوت آن در روس�يه ت�الش خواهد کرد. 
رويترز در گزارش انحصاري روز پنج شنبه خود که تنها بر پايه منابع آگاه 
و مستندات معرفي  نشده بود، روس نفت را متهم کرد که با سودجويي 
پرداخت هاي خود را به شرکت ملي نفت ونزوئال که تحت تحريم شديد 
قرار دارد، با چک انجام مي دهد. رويترز مدعي شد که اين شرکت روسي 
نفت ونزوئال را با قيمتي پايين تر از ب��ازار دريافت مي کند و به ازاي آن 
چک هايي 30 تا 90 روزه پرداخت و سپس از خريداران نهايي اين نفت، 

قيمت کامل را دريافت مي کند. 
روس نفت در بيانيه خود اين گزارش را دروغ پردازي آشکار و فتنه انگيز 

دانست. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: رويت��رز فعاليت هاي خ��ود را به عنوان يک 
خبرگزاري رها کرده است و به طور سيستماتيک به انتشار اطالعات غلط 
و پراکنده کردن شايعاتي در راستاي منافع اسپانسرهاي خود مي پردازد. 
رويترز با هدف آسيب زدن به اقتصاد، شرکت ها و دولت روسيه خبرهايي 

را از خود ابداع مي کند. 

تالش چین براي ريشه کني فقر تا سال ۲۰۲۰
دولت چين تالش گسترده اي را براي ريشه کني فقر در اين کشور به 
راه انداخته است و قصد دارد تا 2020 به فقر در اين کشور پايان دهد. 
به گزارش تسنيم به نقل از س��ي ان ان، شي جين پينگ، رئيس جمهور 
چين طي يک س��خنراني در 2015 اعالم کرد تم��ام 1/4 ميليارد نفر 

جمعيت چين تا 2020 از فقر بيرون مي آيند. 
دولت چين فقر را درآمد کمتر از 416 دالر در سال يا حدود يک دالر و 
10 سنت در روز تعريف مي کند. اين مقدار از شاخص فقر بانک جهاني 
کمتر است. بانک جهاني اين ش��اخص را روزانه يک دالر و 90 سنت و 

ساالنه زير 700 دالر مي داند. 
چين حدود 775 هزار مقام رسمي کش��ور را در يک کمپين ضد فقر 
به کار گرفته است. بس��ياري از اين مقامات خانه به خانه مي روند تا 
ببينند دولت چه کاري براي کمک مي تواند انجام دهد. کس��اني که 
در مأموريتشان براي کاهش فقر شکست بخورند کار خود را از دست 

مي دهند. 
ايده فرستادن فيلم از روستاها متعلق به يکي از مقامات مسئول کاهش 
فقر در گايبائو بود ک��ه کمک کرد محصوالت ارگانيک اين اس��تان به 
فروش برسند.  در سطح ملي سياست ها ش��امل هزينه هاي زيربنايي 
مي شوند. دولت شي ميلياردها دالر به اين امر اختصاص داده است که 
فقط سهم س��ال 2019، 19ميليارد دالر است که در بسياري پروژه ها 
در سراسر کشور هزينه مي ش��ود.   طبق گزارش ها، بيش از 200 هزار 
کيلومتر جاده در 2018 ساخته يا تعمير شده و 94درصد روستاهاي 

فقير به اينترنت متصل شده اند. 
 چندين ش��رکت دولتي به اين کمپين پيوسته اند و بيش از 4 ميليارد 

دالر از ابتداي 2019 به اين برنامه ها اختصاص داده اند. 

 درآمد ۲9/5 میلیارد دالري ترکیه 
از جذب گردشگر 

ترکي�ه س�ال گذش�ته ميزب�ان 39/5 ميلي�ون بازديد کنن�ده 
اي�ن راه درآم�د داش�ت.  از  29/5 ميلي�ارد دالر  ب�ود و 
به گزارش تس��نيم به نقل از آژانس خبري آنادولو، درآمد گردشگري 
ترکيه مي تواند با ديجيتال کردن ش��رکت هاي گردش��گري تا 2023 
به 100 ميليارد دالر برس��د.  رمضان بکر، مدير ش��رکت گردشگري و 
تکنولوژي ديجيتال گروه CRM گفت: » ما بايد بخش گردشگري خود 
را در جهت درست توسعه دهيم. ما بايد درآمد گردشگري را از 670 دالر 

براي هر بازديد کننده به 1000 دالر برسانيم.«
ترکيه مي تواند با اطمينان از رضايت مش��تري در بخش گردشگري، 

ميزبان گردشگراني از گروه هاي پردرآمد باشد. 
به لطف تکنولوژي هاي ديجيتال، ش��رکت هاي گردشگري مي توانند 
با آگاهي از اولويت هاي غذايي، سرگرمي و اقامتي مشتريان، خدمات 
باکيفيت تري به آنها ارائه دهند.  ترکيه س��ال گذش��ته ميزبان 39/5 
ميليون بازديدکننده بود و 29/5 ميليارد دالر از اين راه درآمد داشت. 

اين کشور در 2023 ميزبان 50 ميليون گردشگر خواهد بود.

 آغاز همکاري هاي مشترک نمايشگاهي 
با آذربايجان

در سفر وزير صنعت، معدن و تجارت به کشور آذربايجان، طرفين براي 
آغاز همکاري هاي مش�ترک در حوزه نمايشگاهي به توافق رسيدند. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل ش��رکت سهامي نمايشگاه هاي 
بين المللي، بهمن حس��ين زاده، مديرعامل اين ش��رکت که به همراه رضا 
رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت روز پنج شنبه به کشور آذربايجان 
سفر کرده است از رايزني هاي جديد با مقامات ارشد جمهوري آذربايجان 
از جمله الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان؛ شاهين مصطفي اف، وزير 
اقتصاد اين کشور؛ ساحل بابايف، وزير کار و تأمين اجتماعي و صفر مهدي 
اف، رئيس گمرک جمهوري آذربايجان براي تسهيل در توسعه تجارت بين 

دو کشور و برطرف شدن موانع پيش رو از جمله موانع گمرکي خبر داد. 
ايج��اد منطق��ه صنعتي مش��ترک بي��ن اي��ران و آذربايج��ان، برگزاري 
نمايشگاه هاي توانمندي دو کشور در حوزه تجهيزات صنعتي و محصوالت 
نهايي از ديگر توافقاتي بود که مديرعامل شرکت سهامي نمايشگاه ها آن را 
يک گام رو به جلو براي برگزاري نمايشگاه هاي خارجي در دو کشور و راهي 

براي افزايش سهم صادراتي ايران به جمهوري آذربايجان دانست. 
حسين زاده همچنين به جلسه مش��ترکي با مرکز توسعه تجارت خارجي 
آذربايجان در راس��تاي توافقات اوليه براي برگزاري نمايش��گاه در باکو و 
بالعکس در تهران و حضور در نمايشگاه هاي تخصصي دو کشور اشاره کرد 
و گفت: مقرر شد تا فهرست رويدادهاي نمايشگاهي دوطرف تبادل شود تا 

پس از بررسي نسبت به حضور در اين نمايشگاه ها اقدام شود. 

 خلف وعده اروپايي ها 
در حفظ منافع برجامي ايران

با وج�ود وعده هاي اروپايي ها ب�راي حفظ منافع اي�ران در چارچوب 
برجام، واردات اتحاديه اروپا از ايران در دوماهه نخس�ت سال جاري 
ميالدي يک شانزدهم شد و صادرات به ايران نيز به کمتر از نصف رسيد. 
آمار منتش��ر ش��ده از س��وي اداره اطالعات اقتصادي اتحاديه اروپا )يورو 
استات( نش��ان مي دهد مبادالت تجاري ايران و 28 عضو اين اتحاديه در 
دوماهه نخست سال جاري ميالدي با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن مواجه شده اس��ت.  مبادالت دو طرف در دوماهه نخست 
2018 بالغ بر 3/72 ميليارد يورو بوده که اين رقم در دوماهه نخست امسال 
يک پنجم شده و به 756 ميليون يورو رسيده است.  صادرات اتحاديه اروپا 
به ايران در ماه ه��اي ژانويه تا فوريه 2019 به کمت��ر از نصف صادرات اين 
اتحاديه به ايران در مدت مشابه س��ال قبل رسيده است. صادرات اتحاديه 
اروپا به ايران در دوماهه نخست س��ال 2018 بالغ بر 1/563 ميليارد يورو 
اعالم ش��ده بود، اما اين رقم در مدت مشابه امس��ال به 620 ميليون يورو 

کاهش يافته است. 
واردات اتحاديه اروپا از ايران در دوماهه نخست 2019 نيز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل يک شانزدهم ش��ده و به 136 ميليون يورو رسيده است. 
اتحاديه اروپا در دوماهه نخست سال قبل 2/157 ميليارد يورو کاال از ايران 
وارد کرده بود.  افت قابل توجه تجارت اتحاديه اروپا با ايران در دوماهه سال 
2019 که تحريم هاي هس��ته اي امريکا عليه ايران بازگشته است، نشان 
مي دهد اين اتحاديه به رغم وعده هاي خود نتوانسته است از منافع ايران در 
چارچوب توافق هسته اي دفاع کند. کشورهاي اروپايي با پيروي از تحريم 
نفتي آمريکا عليه ايران واردات نفت از ايران را در دوماهه نخست سال 2019 

متوقف کرده اند و صادرات کاال به ايران را به کمتر از نصف رسانده اند. 
بر اس��اس اين گزارش، آلمان با واردات 37 ميلي��ون يورويي، بزرگ ترين 
واردکننده کاال از ايران بين کشورهاي اروپايي طي دوماهه نخست 2019 
بوده است. اين کشور همچنين با صادرات 222 ميليون يورو کاال به ايران 

بزرگ ترين صادرکننده کاال به ايران در اين دوره بوده است. 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397

م الف:25/ سید حمیدرضا نظامی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سرباز
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به  غير از رکود قيمت مس�کن اکنون افزايش 
اجاره بها براي مس�تأجران مي�راث ناميمون 
آخوندي، وزير راه و شهرسازي است که به رغم 
ادعاهايش در حوزه تئوري اين روزها ش�اهد 
آن هس�تيم. تأخير چهار س�اله اجرا نش�دن 
اخذ مالي�ات از خانه هاي خال�ي از مهم ترين 
سياست هايي بود که دولت آن را به مرحله اجرا 
نرساند و هنوز هم عالقه اي به اجراي آن ندارد. 
در  حالي  که چهار س��ال از تصويب قانون ماليات 
بر خانه هاي خال��ي مي گذرد، اجرا نش��دن اين 
قان��ون س��بب خ��ودداري مال��کان از عرض��ه 
واحدهاي مس��کوني خود به بازار مس��کن و در 
نتيجه نابه ساماني آن شده است که نشان از نفوذ 
صاحبان خانه هاي خالي در اعمال قانون اس��ت. 
آخوندي، وزير راه و شهرسازي مدعي شده بود که 
نمي تواند اين قانون را اجرا کند و بايد شهرداري ها 
دنبال کنند، اما با همين حرف هاي ساده و پشت 
گوش انداختن وظايف از س��وي دستگاه ها چهار 
س��ال اس��ت که اخذ ماليات بر خانه هاي خالي 

معطل مانده است. 
ب��ا آغ��از فص��ل جا به جاي��ي و نق��ل و انتقاالت 
مس��تأجران، برخي موج��ران اقدام ب��ه افزايش 
اجاره بها کرده اند که در مواردي نس��بت به سال 

گذشته افزايش قابل توجهي داشته است. 
بس��ياري از مالکان و موجران عل��ت اين اقدام 
خود را افزايش قيمت مسکن و نبود تعادل ميان 
سرمايه خوابيده در ملک با منافع حاصل از آن 
در صورت ارائه واحد مس��کوني ب��ا اجاره بهاي 
پايين عنوان کرده اند. به نظر مي رسد اين اتفاق 
به دليل کاهش ش��ديد عرضه واحد مس��کوني 
اجاره اي مناسب از سوي عرضه کنندگان است 
و مستأجران به دليل کمبود مسکن اجاره اي با 
قيمت مناس��ب، چاره اي جز تن دادن به ارقام 
باالي اجاره بها را ندارند يا اينکه به مناطق ارزان تر 
پايتخت بروند يا به شهرهاي اقماري و حاشيه اي 

مهاجرت کنند. 
   پيش بيني کارشناسان از افزايش اجاره بها 

جدي گرفته نشد
سال گذش��ته خبرگزاري مهر نس��بت به شيوع 
حاشيه نشيني در تهران به دليل افزايش اجاره بها 
هش��دار داده بود که در نتيجه آن برخي مراجع 
رسمي از افزايش صددرصدي حاشيه نشيني در 
پايتخت در سال 97 نس��بت به دولت دهم )طي 

شش سال( خبر دادند. 
   نيم ميليون خانه خالي در تهران!

از س��وي ديگر برخ��ي کارشناس��ان از مجموع 
2ميليون و 500 هزار خانه خالي در کشور، سهم 
پايتخت را از اين تعداد بيش از نيم ميليون واحد 
مسکوني مي دانند که در صورت ورود اين خانه ها 

به بازار عرضه مس��کن اجاره اي يا خريد و فروش 
مس��کن با اس��تفاده از ابزار ماليات بر خانه هاي 
خالي، عالوه بر کاهش شديد قيمت مسکن با مازاد 
واحد مسکوني مواجه بوده و اجاره بها نيز به صورت 

قابل محسوس کاهش مي يابد. 
با وجود آنک��ه در دوره وزارت عب��اس آخوندي 
تهيه س��امانه ملي امالک و اس��کان سرنوش��ت 
عجيبي داشت و ميان معاونت مسکن و ساختمان 
و س��ازمان ملي زمين و مس��کن پاس��کاري شد 
و هيچک��دام از اي��ن دو معاونت نتوانس��تند اين 
سامانه را تهيه کنند، با آغاز وزارت محمد اسالمي، 
تهيه اين س��امانه به معاونت مسکن و ساختمان 
واگذار ش��د، اما به دليل آنکه جا به جايي مديران 
در اين معاونت )مسکن و س��اختمان( وزارت راه 
و شهرسازي عمر چنداني ندارد، لذا تهيه سامانه 
ملي امالک و اسکان همچنان در هاله اي از ابهام 

قرار دارد. 
از ديگر اتفاقاتي که در دوره وزارت آخوندي در راه 
و شهرسازي براي قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
رخ داد، ارسال اليحه اي از س��وي معاونت سابق 
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي به 
هيئت دولت و سپس در صورت تصويب به مجلس 
بود، مبني بر اينکه قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
از پايه مالياتي به عوارض ش��هري تبديل شده و 
شهرداري ها با توجه به اينکه اطالعات دقيق تري 
از هر واحد مسکوني اعم از پروانه ساخت و پايان 
کار دارند، مي توانند راحت تر اقدام به شناس��ايي 
خانه هاي خالي کنند و درآمد حاصله نيز در بخش 
مسکن و س��اخت واحدهاي مس��کوني اجاره اي 

هزينه شود. 
اين درخواست وزارت راه و شهرسازي در پيش از 
ورود اسالمي به اين وزارتخانه اگرچه با استقبال 
مديران ش��هري رو به رو ش��د، اما در حال حاضر 
اين اليحه با هدف مطالعه بيش��تر از س��وي اين 
وزارتخانه از کميس��يون زيربنايي هيئت دولت 
پس گرفته شده و قرار است در ماه هاي آتي اليحه 
کامل تري از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

به دولت ارائه شود. 
به نظر مي رسد با توجه به خارج شدن بازار خريد 
و فروش و اجاره مسکن از کنترل، تسريع در تهيه 
و ارائه اين اليحه به هيئت دولت و سپس مجلس، 
سرعت عمل بيشتري مي طلبد، زيرا اخذ ماليات بر 
خانه هاي خالي در هر شکل و قالبي، تنظيم کننده 
بازار است، با اين حال عجيب است که نه در دولت 
و نه در شوراي شهر هاي بزرگ و تهران عالقه اي به 
ورود در اين بحث وجود ندارد. در حالي که ورود 
به اين بحث به معناي ايجاد درآمد جديد و با ثباتي 
اس��ت که مي تواند عاملي براي شفاف سازي بازار 

اجاره و خريد مسکن هم باشد. 

میراث گراني آخوندي براي مستأجران 
4 سال معطلي براي نفوذ صاحبان خانه هاي خالي 
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