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جمعیت ایران در ســال1415 به 

آمار
91میلیون و446هزار نفر می رسد؛ 
رقمی که نسبت به برآورد جمعیت 
مطلوب 120میلیون نفری، با کسری 29 میلیونی 
مواجه است. تازه ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان 
می دهد نرخ رشد جمعیت ایران از 1.12درصد در 
ســال97 به 77صدم درصد در سال1400 رسیده 
اســت. طبق برآورد این مرجع رســمی پیش بینی 
می شود نرخ رشد جمعیت در سال1415 به 36صدم 
درصد برســد که کمترین میزان رشد در 44سال 

گذشته خواهد بود.
به گــزارش همشــهری، جمعیــت ایــران از 
81میلیون و53هــزار نفــر در ســال1396 بــه 
84میلیون و55هزار نفر در ســال1400 رسیده به 
این معنا که در این فاصله اندکی بیش از 3میلیون نفر 
به جمعیت کشور اضافه شده است. مرکز آمار ایران 
هشدار داده نرخ رشــد جمعیت از 77صدم درصد 
در سال1400 در ســال1405 به 66صدم درصد، 
در ســال1410 به 49صدم درصد و در سال1415 
به 36صدم درصد برســد. این گــزارش می افزاید: 
در ســال97 بیش از 900هزار نفر به جمعیت ایران 
اضافه شده و در سال1400 نسبت به سال قبل آن 
فقط 646هزار نفر بر این تعداد افزوده شده و برآورد 
می شــود در ســال1405، فقط 572هزار نفر و در 
ســال1410 معادل 439هزار نفر و در سال1415 
هم 330هزار نفر به جمعیت کشــور نسبت به سال 
قبل آن افزوده شود. براســاس تازه ترین داده های 
مرکز آمار ایران جمعیت کشــور در سال1401 به 
84میلیون و700هــزار نفر می رســد و پیش بینی 
می شود در فاصله ســال های 1402 تا 1415 فقط 
6میلیون و746هزار نفر به جمعیت کشــور افزوده 

شود که از خطر ریزش سنگین جمعیت ایران حکایت 
دارد. برآوردها نشان می دهد از کل جمعیت کشور در 
سال1415 تعداد مردان 45میلیون و928هزار نفر و 
تعداد زنان 45میلیون و518هزار نفر باشد که از کل 
جمعیت مردان 36میلیون و779هزار نفر ســاکن 
شــهرها و 9میلیون و149هزار نفر ساکن روستاها 
و از کل جمعیــت زنان هــم 36میلیون و465هزار 
نفر ساکن شــهرها و 9میلیون و54هزار نفر ساکن 
روستاها باشند. به این ترتیب 73میلیون و243هزار 
نفر از جمعیت کشــور در ســال1415 در شهرها 
و 18میلیون و203هزار نفر در روســتاها ســکونت 

خواهند داشت.

کاهش زاد و ولد در ایران
به گــزارش همشــهری، تعــداد والدت هــای 
ثبت شــده در ســازمان ثبت احــوال کشــور از 
یک میلیــون و 528هزارو53نفر در ســال95 به 
یک میلیون و114هزار و 128نفر در سال99 رسیده 
که از ریــزش 413هزار و925نفــری حکایت دارد 
و تا پایان فصل پاییز ســال1400 هــم فقط تولد 
844هزارو724نفر ثبت شــده اســت که با فرض 
ثبت تولد 269هزارو404نفر در فصل زمستان سال 
گذشته انتظار می رود که روند کاهشی میزان زادوولد 

طی سال های اخیر متوقف شده باشد.
ریزش تعــداد جمعیت کشــور در حالــی به مرز 
نگران کننده رسیده که تعداد فوت های ثبت شده از 
369هزارو751نفر در سال95 به 511هزارو881نفر 
در پایان سال99 رســیده و در 3فصل نخست سال 
گذشــته هم 428هزارو617نفر فوت شده به ثبت 
رسیده و انتظار می رود که تعداد فوتی های ثبت شده 
در سال گذشته حتی از سال1399 فراتر برود. البته 

بخشی از روند افزایشی مرگ ومیر در کشور در 2سال 
گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و از سوی 
مقابل به دلیل محدودیت های اعمال شده در ایران، از 
تعداد فوتی های ناشی از تصادفات کاسته شده است. 
مرگ بیش از یک میلیون نفر در 2سال گذشته در 
حالی روایت شده که انتظار می رود در سال جاری از 

میزان فوتی های کشور کاسته شود.

ازدواج ها کم؛ تولد ها کمتر 
زنگ هشــدار وقتی جدی  تــر به صــدا درآمد که 
به گفته مرکــز آمــار ایــران تعــداد ازدواج های 
ثبت شــده از 874هزارو792فقره در ســال90 به 
555هزارو199فقره کاهش پیدا کرده که نشــان 
می دهد سیاســت دولت برای افزایش ازدواج ها از 
طریق پرداخت وام قرض  الحســنه ازدواج هم مؤثر 
نبوده و فقط در ســال95 کمی بر تعداد ازدواج های 
ثبت شده نسبت به ســال قبل آن افزوده شده و از 
ســال96 روند کاهشــی ازدواج ها ادامه پیدا کرده 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد در 9ماه سال 
گذشــته هم 440هزارو144فقره ازدواج ثبت شده 
به نظر می رســد میزان ازدواج ها در ســال گذشته 
اندکی بیش از ســال99 باشــد. این در حالی است 
که رونــد طالق های ثبت شــده در دهه90 روندی 
صعودی داشته و از 142هزارو841فقره در سال90 
به 186هزارو25فقره در سال99 رسیده و در 9ماه 
نخست ســال گذشــته هم 144هزارو207فقره 
طالق ثبت شــده و به احتمال زیــاد تعداد طالق ها 
در سال1400 بیشتر از ســال قبل بوده است. روند 
کاهشــی ازدواج و افزایشــی طالق ها نشان دهنده 
کاهش میزان زاد و ولد اســت به ویژه اینکه نســبت 
والدت ها به ازدواج ها سال به سال کمتر شده به این 

معنا که افراد به داشتن یک  یا 2فرزند اکتفا می کنند 
و انگیزه خانوارها برای فرزندآوری بیشتر کاسته شده 
است. دولت و مجلس تصمیم گرفته اند که عالوه بر 
سیاست افزایش وام مسکن، در سال1401 به بعد، 
تسهیالتی را برای فرزندآوری بیشتر درنظر بگیرند 
تا دست کم بخشی از ریزش جمعیت ناشی از کاهش 
ازدواج ها از مسیر افزایش فرزندآوری جبران شود. با 
این حال، تا رسیدن به نقطه رشد مطلوب جمعیت 
فاصله زیادی است و از ســوی دیگر با باالرفتن سن 
خانوارها به ویژه زنان این خطر جدی است که پنجره 
جمعیتی کشور بسته شود. در یک برآیند 30ساله 
تعداد ازدواج های ثبت شــده از سال1370 روندی 
صعودی داشته و نقطه اوج آن در سال های 88 و 89 
بوده اما پس از آن کاهش محسوس ازدواج ها نمایان 
شــده درحالی که در این 3دهه همه ساله بر تعداد 

طالق ها افزوده شده است.

ازدواج های بدون سرپناه
به گزارش همشــهری، ازجمله دالیل رشد ضعیف 
جمعیت کشور به کاهش قدرت خرید ناشی از جهش 
تورم و رشــد پایین اقتصــادی و در نتیجه افزایش 
نرخ بیکاری واقعی بازمی گردد و نگرانی اصلی افراد 
ازدواج کرده، نحوه جبران هزینه های زندگی به ویژه 
داشتن خانه به عنوان یک ســرپناه است؛ چنان که 
مرکز آمار ایــران می گوید نســبت هزینه خالص 
مسکن به کل هزینه خانوارهای ایران در شهرها از 
32.97درصد در سال96 به 42.81درصد در سال99 
و در روستاها هم از 17.29درصد به 23.14درصد در 
فاصله سال های 96 تا 99 رســیده و انتظار می رود 
که ســهم هزینه مسکن در ســبد هزینه خانوار در 

سال1400 بیشتر هم شده باشد.

ایران 91میلیون نفری در 1415
آمارها نشان می دهد؛ با توجه به روند نزولی 2شاخص تعداد ازدواج  و زاد و ولد، خطر تنگ تر شدن پنجره جمعیتی، کشور را تهدید می کند

تخمین های مرکز آمار ایران نشان می دهد

شگرد قانونی برای کنترل بازار اجاره

کاروان صنعت روی ریل درست
بررسی ها نشان می دهد در یک سال گذشته به جای 

اقدام های عوام فریبانه، اصالح زیرساخت های صنعتی 
در اولویت وزارت صمت قرار داشته است

درپی استعفای وزیر کار برخی فشارهای پیدا و پنهان، با اهداف 
گوناگون، برای تغییر سایر اعضای کابینه افزایش یافت، در این 
میان وزارت صنعت در نوک پیکان حمله هاي عمدتا سیاســی 
و رسانه ای قرار داشته، غافل از آنکه نابســامانی های اقتصاد و 
کارکردهای غلط بازار، دور باطلی ایجــاد کرده که اصالح آنها 

هرچند الزامی است اما عموما زمان بر و بطئی است.
به گزارش همشهری، اغلب کارشناســان صنعتی به این نکته 
اذعان دارند که در یک ســال اخیــر در مجموعه دولت، بخش 
صنعت، به عنوان یکی از ارکان توســعه و بالندگی اقتصادی در 
اولویت اصالحات قرار گرفته، چنان که در یک سال اخیر برخی 
از وعده های ارائه شــده برای تحقق این مهم به موفقیت ختم 
شده و البته تحقق بخشی دیگر از آنها همچنان نیازمند اقدامات 

جدی است.
تجربه نشــان داده، صنایع و بازار در 2سوی معادله این اصالح 
ساختار قرار دارند و تغییر هر کدام از آنها بدون تغییر در طرف 
دیگر امکان پذیر نیست. زمانی که سیدرضا فاطمی امین برای 
تصدی کرســی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی 
اعتماد مجلس حاضر شد، محورهایی برای عملکرد آینده خود 
در این وزارتخانه مطرح کرد که غالبا به اصالح دو ســوی این 
معادله مربوط می شد. وعده های مختلفی ازجمله کاهش قیمت 
سیمان، افزایش تیراژ تولید خودرو، همراه با کاهش قیمت آن و 
البته حذف قرعه کشی، افزایش صادرات، راه اندازی سامانه های 
حوزه تجارت در وزارت صنعت، مدیریت هوشمند بازار، اصالح 
فرایند قیمت گذاری دســتوری و... که تا امروز برخی به نتیجه 
غایی رســیده ، برخی در میانه راه هستند و برخی اصال محقق 

نشده است.

پیش نیازهای صنعتی ایران1404
شواهد موجود نشان می دهد؛ اگر قرار باشد حتی بخشی از سند 
چشم انداز ایران در سال1404 محقق شود و ایران در جایگاه برتر 
اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح منطقه جنوب غرب آسیا 
حرفی برای گفتن داشته باشد، باید عقب ماندگی های بسیاری 
جبران شود. اصالح آشفتگی های بازار و تعدیل نوسان قیمت ها 
ازجمله موارد ابتدایی برای اصالحات اقتصادی ملموس اســت 
که در سایه تورم بیماری مزمن و کاستی های انباشته دهه90 
در حوزه اقتصاد به یک کار سخت و پرزحمت تبدیل شده است. 
در این میان حذف ارز ترجیحی و اصالح فرایند توزیع یارانه های 
ارزی تغییرات بنیادین در بازار کاالهای اساســی ایجاد کرده و 
مهیا نشدن بســتر توزیع کاالبرگ الکترونیک، فرایند اصالح 

آشفتگی های بازار را خنثی کرده است.
وزیر صنعت در جلســه اعتماد اعالم کرده بــود؛ می توانیم با 
مدیریت، تســلط و تنظیم نظام توزیع، اثر نقدینگی بر تورم را 
کاهش دهیم و همزمان با تکمیل سامانه جامع تجارت، مبارزه 
با قاچاق کاال، کنترل بازار و پیشــگیری از بسیاری از مفاسد و 
رانت ها را عملی کنیم. داده های موجود حاکی از این است که؛ 
این وعده ها در حوزه تکمیل سامانه جامع محقق شده اما در حوزه 
اصالح بازار به واســطه تغییر نکردن ساختارهای اقتصادکالن، 
ازجمله تورم زایی اقتصاد ایران، عمال کار وزارت صنعت پیشرفت 

ملموسی نداشته است.

پشتیبانی از تولید
رهبر معظم انقالب چند سالی است که به طور ویژه بر حمایت 
از تولید تأکید دارند. این موضوع از ابتدا در دســتور کار وزارت 
صنعت دولت ســیزدهم نیز قرار گرفت و سیاســت هایی برای 
تأمین مواداولیه، رفع موانع تولید کاالهای اثرگذار بر معیشت 
خانوار و البته توسعه صادرات تعریف شد. در ادامه نظام ترخیص 
مواداولیه به نفع واحدهای تولیدی تســهیل شد و صادرات نیز 
به باالترین رکورد در سال های اخیر رسید. عمال تا اینجای کار 
بخش صنعت عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت اما در 
ادامه، کســری برق، حذف ارز ترجیحی و افزایش نیاز فعاالن 
صنعتی به سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه با ارز گران تر، 
دســت اندازهایی پیش روی بخش صنعت ایجاد کرد. در این 
میان، رسیدن قیمت سیمان به شــرایط قبل از قطعی برق در 
تابستان1400 نیز که از وعده های وزیر صنعت بود محقق شد اما 
در ادامه هم با افزایش تقاضا برای این کاالی ساختمانی با آغاز 
نهضت ملی و هم به واسطه شروع دوباره قطع برق این دستاورد 

با چالش مواجه شد.

تعادل بخشی به بازار
دولت ســیزدهم توان حداکثری خود را برای احیای واحدهای 
تولید تعطیل شده، به کار بســته و حرکتی که از زمان ریاست 
سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده بود، در دولت جدید 
نیز ادامه پیدا کرد. این اقدام جدا از کمک به افزایش تولید و بهبود 
وضع اشتغال، می تواند به تعادل در بازار نیز کمک کند اما این 
فقط یک سوی ماجراست و مابقی بخش ها نظیر بازار ارز، نظام 
بانکی، دیپلماسی اقتصادی و... نیز سهم پررنگی در مهیاکردن 
شرایط برای متعادل ســازی بازار دارند. بر این اساس، خألهای 
مقطعی در بازارها پیش از آنکه بتواند نقطه ضعف حوزه صنعت و 
تولید کشور محسوب شود، ناشی از محقق نشدن سیاست ها در 

سایر اضالع تعادل  بازار است.

باتالق صنعت خودرو
وزیر صنعت پیش از شــروع وزارت خود 2برنامه 6ماهه و 2 تا 
4ســاله برای اصالح صنعت خودرو و تبدیل آن به افتخار ملی 
ارائه داده بود که با اجرایی شدن، در گام نخست، تولید را افزایش 
می داد، در گام دوم، به کاهش قیمت ها و حذف قرعه کشی منجر 
می شــد و در پایان صنعت خودرو را به  جایگاهی قابل قبول در 
بازارهای منطقه و جهان ارتقا می داد. شــاید فاطمی امین در 
زمان ارائه این برنامه ها، به دلیل نبود شفافیت، از گستره و عمق 
باتالق صنعت خودرو اطالع دقیق نداشت و همین مسئله باعث 
شــد با همه تالش ها نتواند برنامه های خود را طبق زمانبندی 
اولیه اجرایی کند. اما با این حال به نظر می رسد کاروان صنعت 
خودرو در جاده و مسیر درســتی به راه افتاده، چنان که از میان 
دستورات چندگانه رئیس جمهوری برای اصالح صنعت خودرو، 
برخی از آنها نظیر حذف خودروهای بی کیفیت و افزایش دوره 
گارانتی، عملیاتی شده و برخی دیگر مانند واگذاری این صنایع 
در دست اقدام است که تحقق آنها می تواند وعده های ارائه شده 
برای خشکاندن این باتالق را، با کمی تأخیر زمانی، محقق کند.

سنت غلط را ادامه ندهید
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در 
پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی نرخ 
تورم را اعالم نمی کند، گفت: این تصمیم 
طی ســال های گذشــته و در دولت قبل 
گرفته شده اســت و اطالعات مرکز آمار ایران در بحث تورم به 

عموم اعالم می شود.
این گفته نشان می دهد دولت سیزدهم هم تمایل دارد تا سنت 
و رویه غلط دولت پیشین در کتمان نرخ تورم را ادامه دهد؛ حال 
آنکه مقامات ارشد دولتی در اظهارنظر خود همواره به نرخ تورم 
محاسبه شده، اما اعالم نشده بانک مرکزی استناد می کنند. به 
این ترتیب به نظر می رسد که نرخ تورم مرکز آمار برای مردم و 
نرخ تورم بانک مرکزی برای مسئوالن محاسبه می شود، اما نکته 
اینجاست که بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ تورم را دارد. 
با این حساب وقتی سیاستگذار پولی اجازه انتشار نرخ تورم را 
ندارد و خودش هم مایل به اعالم نرخ تورم هدف گذاری شــده 
نیست، چگونه انتظار می رود که چشم انداز اقتصادی کشور ثبات 

را تجربه کند؟
در جهان امروز که همه بانک های مرکزی هم نرخ تورم را اعالم 
و هم در کنترل آن دست شان باز است، در تنگنا قرار دادن بانک 
مرکزی و محدود کردن اختیارات آن نه شایسته است و نه قابل 
دفاع. فراموش نکنیم بانک مرکزی از این بابت مسئولیت کنترل 
نرخ تورم را بر عهده دارد که نباید اجازه دهد دولت ها با خطاهای 
خود سفره مردم را کوچک تر کنند. تورم یک پدیده پولی است 
و راه آن هم از مسیر اعمال سیاست های صحیح پولی می گذرد.

از این جهت علی صالح آبادی می تواند دســت کم مجوز انتشار 
گزارش نرخ تورم را بگیرد و مصوبه شــورای عالی آمار در دولت 
پیشــین را ابطال ســازد. افزون بر این، اعتماد بــه مؤثر بودن 
سیاست های پولی وقتی بیشتر می شود که سیاستگذار اختیارات 
کافی و استقالل الزم برای به کار گرفتن ابزارهای پولی را داشته 
باشد و از این جهت انفعال پولی بزرگ ترین اشتباه است. کافی 
است که نگاهی به تالش بانک های مرکزی دنیا در جنگ با تورم 
بیندازیم و طرحی نو دراندازیم تا اجازه قد کشیدن نرخ تورم را 
ندهیم. پس نقطه شروع این است که 2نرخ رسما اعالم شود؛ هم 
نرخ تورم و هم نرخ تورم هدف. لطفا به سنت غلط دولت پیشین 

پایان دهید.

سیاستگذار شوید
  خبر: در نشســت فراکســیون زنان مجلس با 
مسئوالن شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره 
به اینکه ساختار وزارت نیرو مبتنی بر نسخه نخ نمای 
پیمانکاری و سدســازی اســت، بر ضرورت تغییر 
سیاســت ها در حوزه حکمرانی آب، برق و انرژی و 
اصالح ساختارها به سمت حاکمیتی و سیاستگذاری 

تأکید شد.
  نقد: سیاست ها در حوزه حکمرانی آب، برق و 
انرژی باید براساس نیازها و شرایط کشور تغییر کند. 
دولت کالن ترین سیاســتگذار در همه بخش های 
کشور اســت؛ درحالی که تغییر ســاختارهایی که 
به تدریج در حوزه های مختلف اجرا شده، عماًل دولت 
را به مجری، قیمت گذار، پیمانکار و... تبدیل کرده 
است. نمایندگان مجلس می پرسند سیاستگذاری 
در حوزه آب در جمهوری اسالمی بر عهده چه کسی 
است؛ وزارت جهادکشــاورزی یا وزارت نیرو؟ اگر 
موضوع بر عهده وزارت جهادکشاورزی است، وظیفه 
وزارت نیرو و همچنین وظیفه شورای عالی آب دقیقاً 
چیست؟ نکته دیگر اینکه مصوبات شورای عالی آب 
الزم االجرا نیست و در چند سال گذشته هیچ کدام از 
مصوبات پیگیری نشده است. بر این اساس بهتر بود 
نشست حوزه آب با متولیان وزارت جهادکشاورزی 
برگزار شــود. در آن ســوی ماجرا، زمانی که طرح 
نهضت ملی مسکن مطرح می شود وزارت نیرو کجای 
تصمیمات مرتبط با این طرح قــرار دارد که بگوید 
زیرســاخت الزم برای اجرا ندارد یا پیشنهاد هایی 
برای اجرای درست طرح ارائه دهد؟ همه این مسائل 
در حالی است که ابتدا در ساختار وزارت نیرو، تمام 
مباحث مربوط به آب و مدیریت آن متمرکز بود، اما 
در یک دوره ساختار مدیریتی این وزارتخانه به آب 
منطقه ای تبدیل شد که نتیجه آن تبدیل ساختار 
حکمرانی و حاکمیتی به خصولتــی و غیرانتفاعی 
است. بار دیگر پیشنهاد مدیریت منابع آب بر مبنای 
حوضه آبریز در دستور کار قرار گرفت که این هم از 
جهات دیگری وظایف حاکمیتی وزارت نیرو را زیر 
سؤال می برد. سیاستگذار شدن دستگاه های دولتی 
یک اصل مهم است که باید هم در وزارت نیرو و هم 

در سایر وزارتخانه ها اجرایی شود.

چهره روز
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اولین گام برای ضمانت اجرای مصوبه ســران قوا برای 

اجاره
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب با انتقال 
مسئولیت ســامانه کد رهگیری به وزارت راه برداشته 

خواهد شد.
به گزارش همشهری، شورای عالی ســران قوا، بسته پیشنهادی وزارت 
راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب را 
تأیید کرده  و اجرای این سیاست الزامی شده است. البته اجرای درست و 
مؤثر این سیاست، نیازمند اصالح برخی ساختارهاست و آنگونه که رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می گوید اصالح فرایند صدور کد رهگیری 
به عنوان یکی از نیازها، به زودی با ادغام سامانه امالک و مستغالت )کد 

رهگیری( در سامانه ملی امالک و اسکان محقق خواهد شد.

گلوگاه نابسامانی بازار مسکن
در شرایط فعلی، ارائه کد رهگیری معامالت حوزه مسکن و اجاره توسط 
صنف مشاوران امالک در سامانه امالک و مستغالت انجام می شود که زیر 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این سامانه با وجود جامعیتی 
که در تجمیع اطالعات مربوط به معامالت مسکن و اجاره دارد، به واسطه 
عملکرد غیرقانونی بخشــی از صنف مشــاوران امالک که الزام قانونی 
دریافت کد رهگیری برای قراردادها را رعایت نمی کنند، عملکرد مثبتی 
نداشته؛ تا جایی که در ماجرای مالیات ستانی از خانه های خالی، وزارت 

راه و شهرسازی نتوانست اطالعات کاملی از وضعیت قراردادهای اجاره و 
انتقاالت مسکن را از این سامانه استخراج کند. حاال اما، مصوبه اجاره ای 
سران قوا، رسیدگی به دعواهای این حوزه در مراجع قضایی را منوط به 
ثبت قرارداد در سامانه ملی امالک کرده و قرار است کل سامانه امالک 
و مســتغالت که مبنای ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است در این 
سامانه ملی ادغام شده و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. 
وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن اعالم کرد: مقرر 
شــده تا ارائه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه 

معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.
به گزارش همشــهری، اگر این اقدام، درست و کارشناسی انجام شود و 
از ابتدا نظارت ســختگیرانه ای برای آن حاکم باشد، می تواند به یکی از 
بهترین اتفاقات حوزه امالک تبدیل شود که راه را برای قاعده مند کردن 
بسیاری از وجوه بازار مسکن و اجاره فراهم خواهد کرد. در شرایط فعلی، 
درصد باالیی از مشــاوران امالک تحت هیچ شــرایطی حاضر به ثبت 
قراردادهای مســکن و اجاره در ســامانه امالک و مستغالت نیستند و 
مالکان و موجران را نیز با پرهیز دادن از پیامدهای شفاف سازی اطالعات 
قرارداد در این سامانه و ترساندن از مالیات های سنگین، برای نگرفتن 

کد رهگیری ترغیب می کنند.
متأسفانه صنف مشاوران امالک نیز باوجود شعارهای متواتر در سال های 
متمادی، نه تنها برخوردی با این قانون شکنی ندارد، بلکه قدرت و کنترل 

خود در اعمال سیاست های این حوزه را نیز از دست داده و عماًل بنا به 
خواســت اکثریت اعضا، از تخلفات پرتعداد آنها چشم پوشی می کند. 
حاال، چنانچه پیرو مصوبه الزم االجرای ســران قوا، سامانه مخصوص 
کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شــده و در سامانه ملی 
امالک و اسکان ادغام شود، فرصت بی نظیری برای ثبت اطالعات کامل 
متقاضیان و عرضه کنندگان بازارهای مسکن و اجاره فراهم خواهد آمد 
که هم به کارایی سامانه ملی امالک و اسکان و شناسایی خانه های خالی 
کمک می کند و هم شفافیت و قانونمندی بازار مسکن و اجاره را افزایش 

خواهد داد.

مالیات بر سوداگری مسکن در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به وضعیت بازار اجاره، می گوید: در 
سال های پیش قرار بود در سامانه ای اطالعات مربوط به مسکن و امالک 
ثبت شود، اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت 
کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی امالک در حال 
آماده سازی است که این خأل را برطرف می کند. سیداحسان خاندوزی 
در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها 
و کنترل دولت بر آن تأکید کرد: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن 
برخالف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم 

که این الیحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
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