
دوفوريت طرح »ماليات ب�ر خانه هاي خالي« 
در حالي روز گذشته به تصويب مجلس رسيد 
كه شاهد افزايش ۴۵۰درصدي قيمت مسكن 
در 7 سال گذشته هستيم و دولت ها در اجرای 
اين طرح سال ها مقاومت كردند؛ چراكه بخش 
زي�ادي از دارايي بانك ه�اي دولتي و عمومي 
در بخش مس�كن بلوكه شده اس�ت و بعيد به 
نظر مي رس�د ك�ه بانك هاي دولت�ي به دولت 
مالي�ات بدهند. اكن�ون نماين�دگان در خانه 
ملت ب�ر تصويب س�ريع تر اين اليح�ه اصرار 
دارند و معتقدند كه تصويب آن در تابس�تان 
بر بازار مس�كن تأثير مثبت خواهد داش�ت. 
رئيس جمهور در سال پاياني عمر دولت دوازدهم در 
۱۸ تير ماه در جلسه هيئت دولت ضمن اعتراف به 
عقب ماندگي دولت در بخش مسكن اظهار داشت: 
»نسبت به مس��كن به عنوان رئيس جمهور اعتراف 
مي كنم كه يك عقب ماندگ��ي را در دولت يازدهم 
داش��تيم، به دليل اينكه برخي از طرح هاي مسكن 
ما اجرايي و عملياتي نشد.« اين اظهارات در حالي 
است كه به گفته كارشناسان حوزه مسكن، حدود 
2/5 ميلي��ون خانه خالي در كش��ور وج��ود دارد و 
قيمت مسكن در هفت سال گذش��ته حدود ۴5۰ 
درصد گران ش��ده ، به طوري كه خانه دار شدن براي 
مستأجران به رويايی تبديل شده است و تسهيالت 
خريد بانك مس��كن نيز نمي تواند راهگشا باشد. در 
طول اين سال ها دولت ها همواره با طرح اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي مخالفت كرده ان��د؛ به بهانه هاي 
مختلف مانن��د تكميل نب��ودن اطالعات س��امانه 
امالك و آماده نشدن زير ساخت ها براي رصد ميزان 
خانه هاي خالي بر سر تصويب اين طرح سنگ اندازي 
كرده اند. اكنون تصويب اين طرح به مطالبه عمومي 
تبديل شده است و نمايندگان مردم در مجلس نيز بر 

تصويب و اجراي آن تأكيد دارند. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست علني 
ديروز )يك شنبه( پارلمان با دوفوريت طرح ماليات 

بر خانه هاي خالي موافقت كردند. 
سيداحس��ان خان��دوزي، نايب رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس در توضيح اين طرح گفت: »فشار 
زيادي به دليل گراني مسكن و اجاره بها روي دوش 

مردم س��نگيني مي كند و اي��ن مطالبه كه مجلس 
يازدهم بايد در باره وضعيت قيمت ها در بازار مسكن 

رسيدگي كند، وجود دارد.«
 وي گفت: » كمك به عرضه فوري مس��كن تنها از 
طريق افزايش ماليات بر خانه هاي خالي امكانپذير 
است كه اميدواريم در تابستان سال جاري كه پيك 
خريد و فروش خانه و جابه جايي مستأجران است، 

اجراي اين قانون اثرات خود را داشته باشد.« 
  بيش از نياز كشور واحد مسكوني داريم

حجت االسالم محمد حسين حسين زاده بحريني، 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
جريان بررسي طرح دو فوريتي ماليات بر خانه هاي 
خالي اظهار داش��ت: »بيش از نياز كشور هم اكنون 
واحد مسكوني آماده س��كونت داريم و مشكل بازار 
مس��كن عرضه كمتر از تقاضاست. اطالعاتي كه در 
رس��انه ها گفته مي ش��ود مبني بر اينكه واحدهاي 
خالي از س��كونت چند ده ميليوني وجود دارد آمار 

صحيحي است.« 
وي افزود: »در مجلس نهم، دولت را           موظف كرديم 
كه سامانه ملي امالك و اسكان راه اندازي كند و قرار 
بود واحدهاي قابل سكونت توسط حاكميت در اين 
سامانه ثبت ش��ود و شرايط اس��كان خانوارها را           در 
اين خانه ها بدانيم.  دولت متأس��فانه همراهي الزم 

را           براي اجراي اين قانون نداش��ت، اكنون وزارت راه 
و شهرسازي آماده اجراي اين قانون و راه اندازي اين 
سامانه است، اما مش��كل اصلي بارگذاري اطالعات 

مربوط به امالك و اسكان خانوارهاست.« 
حسين زاده بحرينی گفت: »اگر اين طرح دو فوريتي 
در مجلس تصويب ش��ود و بالفاصله مراحل آن در 
كميسيون و صحن طي شود و در نهايت هم به دولت 
ابالغ شود، سرعت قابل توجهي در اجراي اين قانون 

رخ خواهد داد.« 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
»اجراي ماليات بر خانه ه��اي خالي و خوداظهاري 
مردم درباره تكميل اطالعات سامانه امالك و اسكان 

تأثير آني در بازار تابستانه مسكن دارد.« 
مهدي طغياني، س��خنگوي كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي در دفاع از اين طرح اظهار 
داشت: » مردم در چند ماه اخير از بابت گراني خانه و 
اجاره بها خسران زيادي ديده اند، اين در حالي است 
كه مجلس يازدهم با ش��عارهاي معيشتي و اجراي 
منويات مقام معظم رهب��ري روي كار آمده و مردم 
از اين مجلس كار جدي مي خواهند. بايد به صورت 
فوريت دار در حوزه مسكن كار جدي انجام دهيم.« 

طغيانی افزود: »هم اكنون 2/5 ميليون خانه خالي در 
كشور وجود دارد كه نشانه از كمبود مسكن مشاهده 

نمي كنيم، اما بايد با عملياتي كردن سامانه امالك و 
اسكان و ماليات بر خانه هاي خالي در موضوع مسكن 
كاري فوري و در كوتاه مدت انجام دهيم و سپس به 

فكر كار بلندمدت باشيم.« 
 نماين��دگان مجل��س در ط��رح دوفوريت��ي كه به 
تصويب رساند ه اند با انتقاد از عدم همكاری دولت در 
راه اندازی سامانه امالك  اعالم كردند: به  رغم گذشت 
پنج سال از تصويب قانون براي راه اندازي و تكميل 
سامانه امالك و اسكان، هنوز اطالعات سكونتگاهي 
)اعم از مالكيت و اجاره و غيره( براي اكثر خانوارهاي 
كش��ور در س��امانه فوق ثبت نشده اس��ت كه عدم 
اشتراك گذاري اطالعات توسط دستگاه هاي اجرايي 
يكي از علل اين نقصان به شمار مي رود و در نتيجه 
امكان سياس��تگذاري را براي اعمال انواع ابزارهاي 
تش��ويقي و تنبيهي نمي دهد. تكميل اين س��امانه 
مستلزم وضع مشوق هاي الزم براي مشاركت آحاد 
جامعه و برقراري پيوند ميان كدهاي ملي و كدهاي 
پس��تي اس��ت.  همچنين درخصوص ماليات بر 
خانه هاي خالي، نرخ پايين ماليات و ضعف سامانه 
فوق موجب اثربخش نبودن احكام قانوني موجد 
محسوب مي شود و نرخ خانه هاي خالي در كشور 
ما به ويژه شهرهايي مانند تهران، بسيار باالتر از 
متوسط جهاني اس��ت. جهت رفع اين كاستي ها 
در شرايط كنوني كشور كه كاهش عرضه مسكن 
و افزايش س��فته بازي موجب افزاي��ش قيمت و 
فش��ار به خانواده هاي ايراني ش��ده است، اصالح 
طرح دو فوريتي اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي 
در دس��تور كار قرار مي گي��رد. همچنين وزارت 
راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت امور 
اقتصادي و داراي��ي و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات حداكثر يك ماه پس از الزم االجراشدن 
اين قانون، دس��تورالعمل نحوه پيشبرد سامانه، 
ثبت و صحت سنجي اطالعات اظهار شده توسط 
افراد و ش��يوه دسترسي ساير دس��تگاه ها به اين 
س��امانه را تدوين و ابالغ نمايد. همچنين تمامي 
دستگاه هاي اجرايي مكلفند به درخواست وزارت 
راه و شهرسازي اطالعات مورد نياز جهت تكميل 
و به روزرس��اني را دراختيار سامانه ملي امالك و 

اسكان كشور قرار دهند. 
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مجلس گام اول ساماندهی بازار مسکن را برداشت
ماليات بر خانه هاي خالي تأثير آني بر بازارتابستانه مسكن دارد

تصويب دو فوريت طرح ماليات بر خانه های خالی در خانه ملت
بهناز قاسمی

  گزارش  یک

 5 هزار مسکن مهر هشتگرد 
معطل دستگاه هاي خدمات رسان

عضو هيئت مديره عمران هشتگرد با بيان اينكه حدود ۵هزار مسكن 
مهر معطل دستگاه هاي خدمات رسان هستند، گفت: در صورت تأمين 
اين خدمات، پرونده مسكن مهر هشتگرد تا پايان سال بسته مي شود. 
مهدي رضيئي در گفت وگو با تس��نيم با بيان اينكه 35هزار واحد مسكن 
مهر در دست اجراي شهر جديد هشتگرد حدود 95درصد پيشرفت فيزيكي 
دارد، اظهار كرد: از اين تعداد تاكنون 32هزار و 662 واحد به مرحله پايان 

نازك كاري رسيده و نصبيات آنها در حال انجام است. 
وي با اش��اره به اينكه تا پايان مهر امس��ال 2 ه��زار و 3۰۰ واحد ديگر به 
مرحله پايان نازك كاري مي رسند، افزود: پيشرفت فيزيكي محوطه سازي 
واحدهاي مسكن مهر هشتگرد حدود ۸۰درصد است و 2۰درصد باقيمانده 
نيز به دليل مش��كالت ناش��ي از عدم اج��راي خدمات زيربنايي توس��ط 

دستگاه هاي خدمات رسان است. 
رضيئي يادآور شد: از 35 هزار واحد در دست اجراي مسكن مهر، هم اكنون 
32 هزار و ۴۴۰ واحد داراي شبكه آب هس��تند، از اين تعداد براي حدود 
9 هزار واحد سال گذشته و امسال ش��ركت عمران هشتگرد شبكه آب را 

اجرا كرده است. 
وي بيان كرد: 29 هزار و ۴۰۰ واحد مسكن مهر داراي انشعاب و براي حدود 
22 هزار واحد )2۱ هزار و ۸۰۰ واحد( نيز كنتور آب نصب شده است.  عضو 
هيئت مديره ش��ركت عمران هش��تگرد گفت: براي 3۱هزار و 95۸ واحد 
مسكن مهر ش��بكه فاضالب اجرا ش��ده كه 9 هزار واحد را شركت عمران 

انجام داده است. 
رضيئي با اعالم اينكه 29 هزار و 55۸ واحد داراي انش��عاب فاضالب بوده 
و خروجي فاضالب 29 هزار و 369 واحد متصل ش��ده است، اضافه كرد: 
3۰ هزار و 7۰۰ واحد مسكن مهر داراي شبكه برق، 26 هزار و 5۴۰ واحد 
داراي تابلوي برق و 2۴ هزار و ۴۰۰ واحد داراي كنتور برق هستند.  وي با 
بيان اينكه عمده مشكل واحدهاي مسكن مهر هشتگرد گازرساني است، 
اظهار كرد: براي 32 هزار و ۴9۰ واحد شبكه گاز اجرا شده كه از اين تعداد 
26 هزار و ۸۰۰ واحد علمك گاز دارند و براي 22 هزار و 5۰۰ واحد كنتور 

گاز نصب شده است. 
وي گفت: در صورتي كه دستگاه هاي خدمات رسان به وظايف خود عمل 

كنند، پرونده مسكن مهر هشتگرد تا پايان سال بسته مي شود. 

 كارت بازرگاني
 صادر كنندگان متخلف تعلیق می شود

رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران گف�ت: در ص�ورت اعالم فهرس�ت 
صادركنن�دگان متخلف�ي ك�ه ارزش�ان را برنگردانده ان�د از 
س�وي بان�ك مرك�زي كارت بازرگان�ي آن�ان را تعلي�ق مي كني�م. 
مسعود خوانساري با تأكيد براينكه كارت بازرگاني صادركنندگان متخلف 
را تعليق مي كنيم، گفت: با تعلي��ق كارت بازرگاني صادر كنندگاني كه به 
بازگشت ارز خود اقدام نكرده اند آنها موظف خواهند بود ارز هاي وارد نشده 
به اقتصاد كشور را تعيين تكليف كنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتي، 
تسويه كنند كارت بازرگاني آنها دوباره فعال خواهد شد.  وي افزود: پيشنهاد 
مشخصي را كه قباًل به دولت داديم و اكنون هم پيگيري مي كنيم اين است 
كه همان طور براي كارت هاي بازرگاني جديد در امر واردات براي سال هاي 
اول و دوم محدوديت قائل مي شويم براي صادرات نيز همين اقدام را انجام 
دهيم ؛ يعني براي كارت هايي كه سال اول صادر مي شود محدوديت قائل 
شويم اگر ارز صادراتي را كامل برگرداند اجازه صادرات براي سال دوم داده 
شود و در صورت تسويه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده 

از كارت بازرگاني به صورت عادي صورت گيرد. 
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