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راه و مسكن

نرخ فعلی، قیمت واقعی مسکن است

افزایش مداوم ش��اخص تورم در طول چند س��ال مختلف به اقتصاد 
ایران ضربه ای وارد کرده که بسیاری از بخش ها هنوز نتوانسته اند از 
آن رهایی پیدا کنند. تورمی که در طول چند س��ال قیمت تمام ش��ده 
بسیاری از کاالها را به شکلی قابل توجه باال برده و عماًل بین قدرت 
خری��د م��ردم و قیمت های موج��ود در بازار فاصله ای بزرگ به وجود 

آورده است.
ب��ا وج��ود تم��ام این موج های افزایش قیمت، بازار مس��کن ایران در 
طول سال های گذشته از نظر باال رفتن نرخ های تمام شده کاال برای 
متقاضیان بازار چندان از تورم موجود متاثر نشده است و پس از چند 
دور افزایش قیمت مسکن در سال های ابتدایی دهه 80، عماًل بازار 
تمام ظرفیت خود را برای افزایش قیمت به عرصه عمل آورد و پس 
از آن دیگر توانی برای شکل گرفتن موج های جدید قیمتی به وجود 
نیامد. از این رو پس از حدود چهار سال که قیمت مسکن ثباتی نسبی 
را تجربه کرده است و امروز می توان این ادعا را داشت که این قیمت 

تا حد بسیار زیادی به نرخ های واقعی نزدیک شده است.
مقاومت بازار در مقابل تورم موجود در عرصه اقتصاد کالن کشور و 
ثابت ماندن قیمت مسکن آن هم در شرایطی که تمام شاخص های 
اقتصادی روند تورمی مثبت داشتند، این مساله را به وجود آورده است 
که امروز نرخ ها حداقل در بخش قابل توجهی از نقاط مختلف کشور، 
با قیمت تمام ش��ده نزدیکی زیاد داش��ته باشند. بسیاری در سال های 
گذش��ته پیش بین��ی می کردن��د که قیمت خانه تح��ت تاثیر افزایش 
شاخص های قیمتی بار دیگر به خود روندی افزایشی بگیرد اما ثابت 
ماندن قیمت در ماه های گذشته به خوبی نشان داد افزایشی که تمام 
نرخ تورم در سال های گذشته را پیش خور کرده بود، در سال های قبل 
از دهه 90 اجرایی شده است و در حال حاضر ظرفیتی برای باال رفتن 
دوباره قیمت ها وجود ندارد.با وجود تمام این تهدیدها اما پیش بینی 
اینکه قیمت مس��کن در س��ال آینده چگونه تعیین خواهد شد، امری 
بسیار پیچیده است که نیاز به تحلیل دقیق چند شاخص مختلف دارد 
و یکی از اصلی ترین مواردی که می تواند آینده بازار مسکن در ایران را 
تحت الشعاع خود قرار دهد بحث افزایش شاخص های درآمدی و به 
دنبال آن باال رفتن دوباره قدرت خرید مردم است. وقتی قیمت خانه 
به شکلی غیر قابل کنترل افزایش پیدا کرد، عماًل قدرت خرید مردم، 
توان تعقیب کردن قیمت خانه را از دست داد و این موضوع تاثیر خود 
را بر شرایط فعلی بازار بر جای گذاشت و طبق آخرین تحلیل ها، تورم 
موجود در حوزه قیمت مصالح و خدمات ساختمانی حدود 22 درصد 
تخمین زده می شود و این در شرایطی است که قدرت خرید مردم در 
بهترین شرایط حدود 15 درصد افزایش یافته و در آینده نیز با همین 
روند باال می رود.این اختالف هفت درصدی هرچند در ظاهر می تواند 
با برخی سیاست های اقتصادی جبران شود و برای اقشاری از مردم 
قدرت خرید خانه های جدید را به وجود آورد اما در بلندمدت می تواند 
امری بسیار خطرناک در نظر گرفته شود و با ادامه یافتن همین رویه 
پس از حدود 10 سال، قدرت خرید مردم چهار برابر و قیمت مسکن 
بیش از شش برابر افزایش می یابد. اگر بخواهیم روند تصاعدی این 
آمار را لحاظ کنیم، ادامه یافتن همین رویه در طول 20 س��ال آینده 
به افزایش چند ده برابری قیمت مسکن می انجامد که قطعاً بحران 
موجود را به ش��دت تقویت خواهد کرد.در چارچوب تحلیل هایی که 
در مورد عبور بازار مسکن ایران از دوره رکودی ارائه می شود، باید به 
یک سوال بسیار مهم پاسخی قطعی داد که اگر قیمت های فعلی در 
بازار را نرخی واقعی بدانیم، باید بپرسیم که آیا مردم در شرایط فعلی 

نیز توان خرید همین خانه را دارند یا نه؟
همان طور که سابقه سال های گذشته نشان داده مسکن همواره یک 
روند ثابت را طی نمی کند و پس از یک دوره رونق، رکودی چندساله را 
پشت سر می گذارد ورکودی که این بار از آن صحبت می کنیم بحث 

فاصله افزایش قیمت ها با قدرت خرید مردم است. 
آنچه از آن به طرح جامع مسکن یا هر برنامه ای شبیه به آن یاد می شود، 
باید طرحی باشد که تمام جوانب اقتصادی را از نقطه نخست یعنی 
تامین مالی بنگاه ها تا سرانجام که قدرت خرید متقاضیان باشد در نظر 
گرفته و نقش ها را از دولت گرفته تا بانک ها و مردم به درستی تبیین 
کند. در حال حاضر یکی از اصلی ترین بخش هایی از جامعه که هنوز 
نتوانسته اند خود را با تغییرات بازار هماهنگ کنند خانه اولی ها به حساب 
می آیند. خانواده های جدیدی که در کشور شکل گرفته اما بنا به دالیل 
مختلف هرگز قدرت خریدشان به نزدیکی یک واحد مسکونی نرسیده 
است. اگر دولت بخواهد برای آنها فکری قطعی کند، قطعاً نمی توان 
انتظار داشت با ثابت ماندن قیمت ها گرهی از مشکالت آنها باز شود. 
باید با در نظر گرفتن یک نقش فعال و قطعی برای بانک های عامل 
در این عرصه، تسهیالتی را به این اقشار خانه اولی اختصاص داد که 
بتوانند قدرت خرید خود را با شرایط فعلی بازار هماهنگ کنند.موضوع 
دیگری که می تواند در عرصه مسکن به شدت راهگشا باشد، بحث 
کاهش هزینه های جانبی تاثیرگذار در قیمت تمام شده خانه است. 50 
درصد از قیمت تمام ش��ده خانه را هزینه س��اخت تشکیل می دهد که 
با توجه به انعطاف پذیری پایین نرخ دستمزد و هزینه های جاری در 
ساخت و ساز نمی توان انتظار داشت این آمارها چندان پایین بیاید. اما 
برای 50 درصد باقی مانده که شامل هزینه هایی چون قیمت تمام شده 
زمین و هزینه دریافت مجوز می شود، می توان برنامه های مفصل و 
مثمرثمری را پیگیری کرد.با توجه به نقشی که نهادهای دولتی در 
این عرصه دارند، می توان انتظار داشت برای پایین نگه داشتن نرخ 
افزایش قیمت خانه در ماه های آینده برخی از این حوزه ها فعال شده 
و به منظور حفظ رونق بازار مورد استفاده قرار گیرد. اگر دولت بتواند 
برای اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه زمین هایی را با قیمت پایین تر 
به منظور استفاده مسکونی در نظر بگیرد و به این ترتیب بخش قابل 
توجهی از هزینه ابتدایی کار را کنترل کند می توان انتظار داشت بخشی 
از قدرت خرید ضعیف شده در سال های گذشته جبران شود. از سوی 
دیگر بحث هایی از جمله دریافت مجوزهای ساخت و تعرفه ساخت 
و س��از که بخش��ی از تمرکز خانه س��ازان را به خود اختصاص داده نیز 
می تواند با ترفندهای دولتی به حدی پایین تر از آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده برس��د تا به این ترتیب قیمت تمام ش��ده س��اختمان ها تا حدی 
کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بحث تولید انبوه ساختمان و باال بردن 
تکنولوژی های موثر در این عرصه نیز می تواند سرعت ساخت واحدها 
و کیفیت آنها را بهبود بخش��د و از این رو اوضاع بحرانی مس��کن را 
قدری س��امان دهد.در کنار تمام ش��رایط یادشده، شاید اوضاع برای 
کالنشهری مانند تهران تفاوت های دیگری نیز داشته باشد. انباشت 
غیر قابل کنترل جمعیت در این ش��هر و روند رو به رش��د جمعیت آن 
در طول تمام س��ال های گذش��ته به خوبی نش��ان می دهد شاید بازار 
مس��کن تهران حتی با افزایش س��اخت و س��ازها نیز دیگر جوابگوی 
نیازهای واقعی نباشد و از این رو نیاز به تغییر و تحوالتی جدی داشته 
باشد. بحث ایجاد شغل و باال بردن گرایش مردم به ماندن در دیگر 
شهرها و مراکز استان های کشور که ظرفیت بالقوه ساخت خانه در 
آنها بسیار زیاد است، می تواند مشکل تهران را نیز به نحوی حل کند 
و راه حلی دائمی برای حوزه مسکن این کالنشهر چند میلیون نفری 
به وجود آورد.ارزیابی شرایط فعلی بازار به خوبی نشان می دهد قیمت 
لحاظ شده در بخش های مختلفی از بازار تا حد زیادی به واقعیت ها 
نزدیک است و قدرت خرید پایین مردم نیز اجازه نخواهد داد به این 
راحتی موج جدیدی از افزایش قیمت بازار را فرا گیرد. با وجود تمام 
اینها نمی توان انتظار داشت با آمدن نخستین موج رونق مسکن بار 
دیگر تمام مش��کالت حل ش��ود و تا زمانی که افزایش قدرت خرید 
مردم با نرخ تورم صنعت ساختمان برابری نکند، از هم اکنون می توان 

انتظار دوره رکودی دیگری را داشت.
منبع:اقتصادنيوز

درراس��تای تقوی��ت مناط��ق و مراکز صنعتی و 
سهولت در کار آنها، اتصال این مناطق به خطوط 

ریلی انجام می شود.
به گزارش ایسنا،وزیرراه وشهرسازي در حاشیه 
افتتاح 30 طرح ملی و محلی در سراسر کشور که 
از طریق ویدئوکنفرانس در اراک انجام شد، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: تالش ما استفاده از 
تمام ظرفیتهای موجود کشور در راستای توسعه 

خدمات ریلی است.
وی با اش��اره به اس��تفاده از سیستم اتوماسیون 
ب��رای افزای��ش کنترل و ایمنی در تمام خطوط 
ریلی گفت: ایجاد سیستم تمام اتوماتیک کنترل 
قطار را دنبال می کنیم و در این راستا تمام خطوط 
تک خطه در حال دو خطه شدن است تا امکان 

رفت و برگشت در تمامی خطوط مهیا شود.
آخوندی افزایش سرعت خطوط به 160 کیلومتر 
بر س��اعت را از برنامه های راه آهن در سراس��ر 
کشور عنوان کرد تا بخش مسافری به استفاده از 
قطار ترغیب شده و این وسیله را جهت مسافرت 

برگزیند.
عض��و کابین��ه دولت تدبیر وامی��د لزوم اتصال 
مناط��ق و مراک��ز صنعتی به خط��وط ریلی در 
راس��تای تقویت این مناطق و س��هولت در کار 
آنها را مورد تاکید قرار داد و افزود: براین اساس 
منطقه سلفچگان را به سیستم ریلی وصل می 
کنیم و این اقدام در سراسر کشور در حال انجام 

است.
وزیرراه وشهرس��ازي با اشاره به بهره برداری از 
30 پروژه ملی به صورت همزمان در هفته دولت 
اف��زود: جه��ت راه اندازی این تعداد پروژه که از 
طری��ق ویدئوکنفرانس به بهره برداری رس��ید 
180 میلیارد تومان اعتبار هزینه ش��ده اس��ت و 
امید مي رود به زودی شاهد بهره برداری از قطار 
مسافری سریع السیر اراک- تهران نیز باشیم.

وی راه اندازی سیستم حمل و نقل ریلی حومه 
ای در ش��هرها را ضروری عنوان کرد و افزود: 
این اقدام در ش��هرهایی همچون مهاجران باید 

انجام شود.
آخوندی به انجام برنامه مفصلی در حوزه حمل 
و نقل ترکیبی نیز اشاره کرد و افزود: این برنامه 
با مش��ارکت بنادر و کش��تیرانی و راه آهن انجام 
می ش��ود تا به حمل و نقل س��ریع بار دست پیدا 
کنی��م و بخش��ی از ب��ار کانتینرهایي که به بندر 
ش��هید رجایی وارد می ش��ود را از طریق خطوط 

ریلی جابجا کنیم.
وي با اش��اره به افزایش خدمات ریلی کش��ور در 
سال گذشته نسبت به سال 92 افزود: در بخش 
ترانزیت کاال به س��مت شمال کشور نیز تالش 

می شود از سیستم ریلی استفاده شود.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: هم اکنون وزارت 
راه و شهرس��ازی پن��ج هزار میلی��ارد تومان به 

پیمانکاران بدهکار است.
عب��اس آخوندی همچنین در جلس��ه ش��ورای 
اداری اس��تان مرکزی که در اراک برگزار ش��د، 
ضمن اشاره به تدوین سند "بازآفرینی شهری" 
در دولت تدبیر و امید از تشکیل ستادی در این 
رابط��ه در اس��تان ها خب��ر داد و گفت: باید برای 
ش��هر اراک ی��ک طرح بازآفرین��ی تهیه و تمام 
مش��کالت این ش��هر شناسایی شده و راه حلی 

برای آن دیده شود.
وی از استان مرکزی به عنوان یک استان فوق 
العاده مهم و اثرگذار یاد کرد و با بیان اینکه استان 
مرکزی لنگرگاه ثبات و امنیت کشور محسوب 
می ش��ود، گفت: ثبات، توس��عه و آبادانی ایران 

ارتباط وثیقی با این مناطق دارد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اراک عالوه 
ب��ر مزی��ت های صنعتی و اقتصادی دارای یک 
نقش فرهنگی است و باید از این شهر به خوبی 

مراقبت کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این ش��هر نیازمند ارتقای 
کیفیت زندگی اس��ت نه توس��عه کمیت، گفت: 
اگر بتوانیم در س��طح اس��تان سیاستی را به کار 
گیریم که توس��عه کمی در بقیه ش��هرها ایجاد 
ش��ده و در ش��هر اراک نیز ارتقای کیفی زندگی 
داش��ته باش��یم کار شایس��ته ای است و این کار 
نیازمند اقداماتی است که برای انجام آن اعالم 

آمادگی می کنیم.
آخون��دی ادام��ه داد: باید یک حمل و نقل ایمن 
و سریع را با تمام شهرهایی که در اطراف اراک 
امکان توسعه دارند ایجاد کنیم و در این راستا باید 

مفهوم حمل و نقل حومه ای را جا بیاندازیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: علیرغم تنگناهای 
مال��ی باید ب��رای حمل و نقل حومه ای اطراف 
اراک برنام��ه ری��زی و ب��رای آن پروژه تعریف 

کرد.
آخون��دی توس��عه ناگهان��ی در ش��هر اراک را 

 دلیل بروز مش��کالت ش��هری دانسته و گفت: 
بافت های تاریخی، بافت حاش��یه ای و حاش��یه 
نش��ینی دامنه ای از مش��کالت و ناکارآمدی را 

در اراک به وجود آورده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون وزارت راه و 
شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان به پیمانکاران 
بدهکار است ولی پیمانکاران علیرغم تنگناهای 

مالی در توسعه کشور مشارکت می کنند.
وي در بخ��ش دیگ��ری از صحب��ت های خود 
ضمن اش��اره به توافق هس��ته ای، اظهار کرد: 
خوش��بختانه علیرغ��م تنگناهای مالی بس��یار 
سخت، در آستانه عبور از یک وضعیت هستیم 
و امیدواریم یک آینده بس��یار خوب و درخش��ان 
را ب��ا تکی��ه بر نیروه��ای داخلی و ملی خود و با 
اس��تفاده از مجموعه میراث مادی و معنوی که 
انقالب برای ما ایجاد کرده اس��ت رقم بزنیم و 

روزهای خوبی را در پیش داشته باشیم.
آخوندي گفت: کشور ما توانسته در یک منطقه 
پرآشوب و ناامن، امنیت اقتصادی و اجتماعی را 
حفظ کند و با حفظ اس��تقالل و ش��رافت با ثبات 

ترین کشور منطقه است.

وزیرراه وشهرس��ازي تصری��ح کرد: در جریان 
زورآزمایی که در گذش��ته با قدرت های بزرگ 
جه��ان صورت گرفت همچنان موفق ش��دیم 
علیرغ��م تمام تهدیدهایی ک��ه تمام قدرتهای 
جهان��ی در مقاب��ل ایران مط��رح می کردند، بر 
اس��تقالل و آزادی خودمان پافشاری کنیم و به 

هیچ وجه تسلیم شرایط نشویم.
وي با بیان اینکه تمام آش��فتگی های ذهنی و 
روانی رژیم اشغالگر قدس به خاطر ایران است، 
گفت: این دولت و این کش��ور به رهبری رهبر 
معظ��م انقالب موفق ش��د یک دوره مذاکرات 
طوالن��ی را ب��ا بزرگترین قدرته��ای جهان به 
 پایان برس��اند و آنها را موظف کرد که دس��ت از 

تهدید هایشان بردارند.
آخوندي گفت: ما عالقه مند هس��تیم با منطقه 
و جهان رابطه برد برد داش��ته باش��یم و با اتکا به 
نیروهای داخلی، امنیت منطقه را تامین کنیم.

وي ضمن تاکید بر اینکه صنایع کش��ور نیاز به 
بازار جهانی دارد گفت: یکی از راه حل مشکالت 
موجود در حوزه های مختلف کش��ور دسترسی 
به بازارهای جهانی است که با توافق هسته ای 

این امکان فراهم شده است.
 همچنین وزیرراه وشهرسازي در مراسم افتتاح 
بان��د دوم مح��ور اراک – خمین گفت: ش��رایط 
تنگنای مالی دولت بیش از آن چیزی است که 
مردم تصور می کنند، اما تالش داریم علیرغم 
این تنگناها در راستای توسعه و آبادانی کشور گام 
برداری��م.وی ضمن تاکید بر اینکه همه مدیون 
راهبری ها و رهبری های خردمندانه امام راحل 
هس��تیم، گفت: اگر کاری برای زادگاه این امام 
همام انجام دهیم توفیق خدمتگزاری به مردم 
این شهرس��تان و یادی از بزرگمرد تاریخ ایران 
اس��ت که موجب تحول بنیادی در این کش��ور 
ش��د.آخوندي ابراز امیدواری کرد که همچنان 
ب��ا پی��روي از رهبری ه��ای خردمندان��ه رهبر 
معظم انقالب، در جهت س��رافرازی، اس��تقالل 
و س��ربلندی کش��ور گام برمي داریم.وزیر راه و 
شهرسازی گفت: وزارت راه وشهرسازي در حوزه 
ه��ای مختلف ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی 
که نقش بس��یار مهمی در توس��عه کشور دارند، 
از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود. امیدواریم 
ای��ن اقدامات موجب س��هولت تردد و اقدامات 
بعدی برای توسعه شهرستانهای مختلف باشد 

و زمینه آبادانی را فراهم کند.

وزيرراه وشهرسازي اعالم كرد:

اتصال مراكز صنعتي به خطوط ريلي

يادداشت

 ابوالحسن ميرعمادی

افزايش هزينه هاي حمل زمینی بار به اروپا پروژه های فرودگاه كرمانشاه افتتاح شد انبوه سازی مسکن در زمین های بنیاد مستضعفان 
مع��اون س��اختمان و ان��رژی بنی��اد 
مس��تضعفان از اجرای پروژه های چند 
هزار واحدی انبوه س��ازی در سراس��ر 
کش��ور خبر داد و گف��ت: این برنامه بر 
اساس ضوابط باالدستی در اراضی بنیاد 

مستضعفان اجرایی می شود.
منوچهر خواجه دلویی در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: با توجه 
به اشتغالزایی باال در بخش ساخت و ساز ساختمان در کشور، به 
دنبال طراحی و اجرای پروژه های انبوه س��ازی در سراس��ر ایران 
هستیم.وی با بیان اینکه پروژه های انبوه سازی مسکن در چند 
منطقه کش��ور اجرا خواهد ش��د، تصریح کرد: این طرح در قالب 
پروژه های چند هزار واحدی در اراضی بنیاد مس��تضعفان که بر 

اساس ضوابط باالدست امکان پذیر باشد، اجرایی می شود.

 همزمان با هفته دولت وبا حضور معاون رییس 
جمه��ور و رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور پروژه های 
فرودگاه ش��هید اش��رفی اصفهانی کرمانشاه 
افتتاح شد.به گزارش ایسنا ، افتتاح سالن جدید 

پروازهای خارجی، بهسازی و نوسازی عمرانی ترمینال فرودگاه، نصب 
و راه اندازی تجهیزات فرودگاهی، خرید س��ه دس��تگاه خودرو نجات 
و اطفاء حریق فرودگاهی، نصب و راه اندازی سیس��تم س��ویچینگ، 
ایجاد زیرساخت و توسعه سیستم دوربین مداربسته، توسعه فیبرنوری 
و س��اخت ش��بکه دیتاسنتر، س��اماندهی رودخانه فصلی، پروژه احداث 
ترمینال ورودی، ایجاد جاده دسترس��ی در س��طح فرودگاه و ... از جمله 
پروژه هایی بود که با حضور دکتر سلطانی فر در فرودگاه شهید اشرفی 

اصفهانی کرمانشاه به بهره برداری رسید.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با 
بیان اینکه مسیرهای جایگزین ترکیه برای 
حمل کاال به اروپا از گذشته نیز برقرار بوده 
است، گفت: استفاده از مسیرهای جایگزین 
برای حمل بار به اروپای مرکزی و جنوبی 

1000 ت��ا 2000 دالر هزینه ه��ا را افزای��ش می دهد.محمدج��واد 
عطرچیان گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: با توجه به این که مسیر ترکیه 
برای حمل کاال به اروپای مرکزی و جنوبی امن نیست، صاحبان بار 
مانند گذشته می توانند از مسیر ارمنستان و آذربایجان استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: به عنوان مثال مسیرهای آذربایجان- گرجستان- 
دریای س��یاه، ارمنستان-گرجس��تان- دریای س��یاه، آذربایجان-

داغستان-روسیه-بالروس و ....از جمله مسیرهایی است که برای 
حمل بار از آنها از ایران به اروپا  استفاده شده است.

پرونده گالسه 9409981720300124شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهيدقدوسی شهرستان گرگان تصميم 
نهایی شماره 9409971720300383

خواهان :خانم مهرنوش غفاری فرزندمحمدمهدی به نشانی گرگان –خیابان امام خمینی –افتاب 13-بازارچه ترکمن ط اول –واحد1
خوانده :اقای علی منجشیرینی فرزندحسن خان به نشانی شهرستان گرگان        خواسته :مطالبه وجه چک 

درخصوص دادخواست خانم مهرنوش غفاری فرزندمحمدمهدی بهطرفیت اقای علی منجشیرینی به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 328876س/41عهده بانک سپه شعبه میدان بارانقالب گرگان به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات 
پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درمتن دادخواس��ت ونظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه ازطریق نشراگهی مورخ 94/4/24درجلسه رسیدگی شوراحاضرنشده ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده است ونظربه اینکه 
اصل سندتجاری دریددارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوراشتغال ذمه وی داردونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک 
نمایدارائه نگردیده فلذاباتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورابه شرح صورتجلسه مورخ 94/5/28بااحراز اشغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندابه ماده 
11قانون شوراهای حل اختالف ومواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک 
ومواد198و519ازقانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک 94/3/10تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ چهارصدهزارریال بابت هزینه دادرسی 
درحق خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف مدت 20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت 20روزپس ازان قابل 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف گرگان -طالبی تجدیدنظردرمحاکم عمومی گرگان می باشد.      

--------------------------------
پرونده گالسه 9409981720600177شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهيدقدوسی شهرستان گرگان تصميم 

نهایی شماره 9409971720600309
خواهان :خانم مهرنوش غفاری فرزندمحمدمهدی به نشانی گرگان –خیابان امام خمینی –افتاب 13-بازارچه ترکمن ط اول –واحد1

خوانده :اقای محمدفرح دوست فرزنفریدون به نشانیمجهول المکان     خواسته:مطالبه وجه چک    بتاریخ 94/5/27
درش��عبه شش��م ش��ورای حل اختالف حوزه قضایی گرگان پرونده کالس��ه 940180ازدفترشوراواصل تحت نظرقرارگرفت بابررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم وبه شرح ختم رسیدگی اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می گردد.
درخصوص دادخواس��ت خانم مهرنوش غفاری به طرفیت اقای محمدفرح دوس��ت به خواس��ته مطالبه مبلغ س��ی وپنج میلیون وهفتصدهزارریال وجه س��ه  فقره 
چک به شماره 1279/849817/34و424/036040و424/036043عهده بانک صادرات شعبه شبستر به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه 
به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 94/5/27ونظربه اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه درتاریخ 94/4/21 درجلس��ه رس��یدگی شوراحاضرنش��ده ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده اس��ت ونظربه 
اینکه اصل س��ندتجاری دریددارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوراش��تغال ذمه وی داردونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه 
چک نمایدارایه نگردیده فلذاباتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورابه شرح صورتجلسه مورخ 94/5/27بااحراز ااشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندابه 
ماده 11قانون شوراهای حل اختالف ومواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک 
ومواد198و519ازقانون ایین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی وپنج میلیون وهفتصدهزار ریال بابت اصل خواس��ته وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 93/4/28تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ چهارصدوشصت هزارریال بابت هزینه 
دادرس��ی درحق خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف مدت 20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین ش��عبه وظرف مدت 20روزپس ازان 

قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی گرگان می باشد.   
    محمدتقی نظری قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف گرگان 

---------------------------------------
پرونده گالسه 9409981720600181شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهيدقدوسی شهرستان گرگان تصميم 

نهایی شماره 9409971720600317
خواهان :خانم مهرنوش غفاری فرزندمحمدمهدی به نشانی گرگان –خیابان امام خمینی –افتاب 13-بازارچه ترکمن ط اول –واحد1

خوانده :اقای صفی اله درزی فرزندمنوچهر به نشانی مجهول المکان   خواسته:مطالبه وجه چک        بتاریخ 94/5/27
درش��عبه شش��م ش��ورای حل اختالف حوزه قضایی گرگان پرونده کالس��ه 940184ازدفترشوراواصل تحت نظرقرارگرفت بابررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم وبه شرح ختم رسیدگی اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می گردد.
درخصوص دادخواست خانم مهرنوش غفاری به طرفیت اقای صفی اله درزی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون وپانصدهزارریال وجه دو  فقره چک به شماره 
های573146مورخ 91/4/25و573143مورخ 91/6/10عهده بانک سپه  شعبه میدان بارانقال ب به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه 
به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ها ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 94/5/27ونظربه 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه درتاریخ 94/4/21 درجلسه رسیدگی شوراحاضرنشده ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده است 
ونظربه اینکه اصل سندتجاری دریددارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوراشتغال ذمه وی داردونظربه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکایت ازپرداخت 
وجه چک نمایدارایه نگردیده فلذاباتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورابه شرح صورتجلسه مورخ 94/5/27بااحراز ااشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین 
ومس��تندابه ماده 11قانون ش��وراهای حل اختالف ومواد310و311و313ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام به ماده 
2قانون صدورچک ومواد198و519ازقانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون وپانصدهزار ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مندرج درچک ها91/4/25و91/6/10تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت 
مبلغ چهارصدوسی  هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی وظرف مدت 20روزپس ازابالغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه وظرف مدت 20روزپس ازان قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی گرگان می باشد.
محمدتقی نظری قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف گرگان  

--------------------------------------
کالسه پرونده : 94/53   شماره دادنامه : 148     تاریخ رسيدگی : 94/3/24

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مرضیه ملکی –گرگان عدالت 16 پاساژ مرجان  ط2 واحد 210

خواندگان : اقایان 1- علی عرفانیان فرزند اژدر –گرگان اداره تربیت بدنی -2-علی اکبر مسلمی پور فرزند ابراهیم –روستای نوچمن 3- سید رضا حسینی 
دنگالنی فرزند سید محمد روستای دنگالن منزل سید رضا حسینی 4- سید محمد علی یزدان فر فرزند سید مرتضی –مجهول المکان 

خواسته : صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال وجه یک فقره چک با نضمام کلیه خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل 

به تاریخ 94/3/24 دروقت فوق العاده شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 94/53 تحت 
نظر قرار دارد . شورا با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه کتبی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید .

در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد باوکالت خانم مرضیه ملکی بطرفیت اقایان 1- علی عرفانیان فرزند اژدر 2- علی اکبر مسلمی پور فرزند ابراهیم 
3- سید رضا حسینی دنگالنی فرزند سید محمد 4- سید محمد علی یزدان فر فرزند سید مرتضی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 48503 مورخ 88/9/5 عهده بانک ملی شعبه دارایی گرگان به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 94/3/24 و نظربه اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه نشر اگهی در تاریخ 94/2/23 در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده اند ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند و نظر 
به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه انها دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخه 1394/3/24 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310-311و313و403 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرسی مدنی حکم  به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
مبلغ 660/000 ریال هزینه دادرسی و نشر اگهی و حق الوکاله وکیل به میلغ پانصد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به 
اقایان 1- علی عرفانیان فرزند اژدر سید محمد علی یزدان فر فرزند سید مرتضی سید رضا حسینی دنگالنی فرزند سید محمد غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی گرگان می باشد نسبت به اقای علی 

اکبر مسلمی پور فرزند ابراهیم حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی گرگان می باشد .
قاضی شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان –عزت اله حمزه نژاد  

 --------------------------------------
کالسه پرونده : 94/49   شماره دادنامه : تاریخ رسيدگی : 94/3/3

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان 
خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مرضیه ملکی –گرگان عدالت 16 پاساژ مرجان  ط2 واحد 210

خواندگان : اقایان 1- امیر شهریاری فرزند هادی  2- هادی شهریاری فرزند مهدی  3- حسین جندقی فرزند علی اصغر همگی مجهول المکان 
خواسته : صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال وجه یک فقره چک با نضمام کلیه خسارت دادرسی و تاخیر 

تادیه و حق الوکاله وکیل 
به تاریخ 94/3/30 دروقت فوق العاده شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 94/49 تحت 

نظر قرار دارد . شورا با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه کتبی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم می نماید .
در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد باوکالت خانم مرضیه ملکی بطرفیت اقایان 1- اقای امیر شهریاری فرزند هادی 2- هادی شهریاری فرزند مهدی 
3- حسین جندقی فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 4956575 مورخ 88/5/20 عهده بانک صادرات  
ش��عبه وحدت  گرگان به انضمام خس��ارت دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 94/3/30 و نظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه نشر اگهی در تاریخ 
94/2/29 در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده اند ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت 
از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه انها دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخه 1394/3/30 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310-311و313و403 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرسی مدنی حکم  به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 630/000 ریال هزینه دادرسی و 
نشر اگهی و حق الوکاله وکیل به میلغ 500/00ر ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از ان قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی گرگان می باشد.
      قاضی شعبه ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان –عزت اله حمزه نژاد 

------------------------------------
پرونده کالسه 9309980167800902 شعبه 103 دادگاه کیفری دو گرگان ) 103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9409970056900593      شکات 
: 1- دادس��تان محترم به نش��انی 2- اقای س��ید کامران کاظمی فرزند س��ید رضا به نش��انی گرگان جاده ناهار خوران عدالت نود و یکم مجتمع مس��کونی 

رضا طبقه ی اول واحد یکم 
متهمین : 1- اقای مصطفی محمد میرزا فرزند هدایت اله به نشانی تهران 2- اقای امیر عباس سلیمانی به نشانی 

اتهام : مش��ارکت در کالهبرداری مبلغ 19/314/412 ریال از اقای س��ید کامران کاظمی و 7/617/277 ریال از خانم مریم ش��عرانی از طریق برداش��ت از 
حساب یا کارت عابر بانک 

در خصوص اتهام اقایان مصطفی محمد میرزا و امیر عباس سلیمانی دائر بر مشارکت در کالهبرداری رایانه ای بدین توضیح شاکی بیان کرد در مورخه 
93/2/6 در ساعت 19/51 دقیقه از خط شماره 093650780040با او تماس گرفته شد که خود را اقای سلیمانی معرفی کرد و اعالم داشت که هم اکنون در 
دبی بوده و فرزندم به نام کامران سلیمانی فرزند امیر عباس و بیتا فرجی فرزند قاسم به جرم عمل مشروبات الکلی و اعمال منافی عفت از شعبه دوم دادیاری 
گرگان تحت تعقیب گرفته و هم اکنون در زندان به سر می برند و برای انها قرار تامین 80/000/000 ریالی صادر شد و از من خواست مبلغ مذکور به حسابم 
واریز شود که پس از ان شخصی به نام مصطفی محمد میرزا که خود را عاملمالی سهم معرفی به او گفت جهت واریز مبلغ می بایست به پای دستگاه ای 
تی ام بانک سپه مراجعه نمائیم و عملیاتی رابرای انتقال وجه انجام دهم که به همراه همسرم به پای دستگاه مربوطه رفته و عملیاتی که ایشان گفتند انجام 
که طی دو مرحله از حساب او مبلغ 19/314412 ریال و از حساب همسرش 7/617/277 ریال خارج شد و به حساب شماره 6362141095859733 نزد 
بانک اینده واریز گشت لذا با توجه به محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبردگانکه با انجام تغییرات در سیستم دستگاه ای تی ام که به نوعی یک دستگاه 
کامپیوتری می باشد از حساب شکات پول را خارج کردند محرز و مسلم بنابراین دادگاه مستندا به ماده 741 از قانون تعزیرات و باز دارنده ) قانون جرائم رایانه 
ای ( نامبردگان را به رد مال در حق شکات و تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم می نمائید اما در خصوص اتهام نامبردگان دائر بر کالهبرداری ) سنتی 
( و بدون استفاده از رایانه با توجه به اینکه عمل متهمان و بردن مال توسط متهمان با استفاده از رایانه صورت گرفته عمل نامبردگان مصداق کالهبرداری 
رایانه ای بوده لذا در این خصوص مستندا به ماده 4 از قانون ایین کیفری حکم برائت نامبردگان صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص محکومیت 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان گستان می باشد و در خصوص 

برائت نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض از ناحیه شاکی در محاکم تجدید نظر استان گلستان می باشد .   
رئيس شعبه سوم کيفری 2گرگان –علی جاجی دون

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران خبرداد:
سودجویی سازندگان مسکن و تحمیل هزینه پکیج گرمایش 

به خریدار آپارتمان
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اذعان به اینکه بخش هایی از مقررات 
ملی ساختمان از سوی سازنده های مسکونی مورد بی توجهی قرار می گیرد، گفت: 
تصور اش��تباه مردم و تمایل س��ازندگان به فروش راحت تر واحدهای مس��کونی و 
کسب سود بیشتر باعث رواج بیش از پیش پکیج به جای سیستم حرارت مرکزی 

در ساختمان های مسکونی شده است.
س��عید غفرانی در گفت وگو با فارس، در پاس��خ به این س��ؤال که چرا علیرغم نظر 
کارشناسان و مقررات ملی ساختمان مبنی بر ارجحیت سیستم های حرارت مرکزی 
به پکیج گرمایش��ی باز هم در س��اختمان های بلندمرتبه )بیش از 8 واحد( از پکیچ 
استفاده می شود ، گفت: به هر حال تصور اشتباه مردم و تمایل سازندگان به فروش 
راحت تر واحدهای مسکونی و کسب سود بیشتر باعث شده تا پکیج به جای سیستم 
حرارت مرکزی در ساختمان های مسکونی رواج بیشتری پیدا کند و این در حالی 

است که سیستم حرارت مرکزی از هر لحاظ نسبت به پکیج ارجحیت دارد.
وی ادام��ه داد: رای دی��وان عدال��ت اداری مبن��ی بر حذف بخش��ی از مقررات ملی 

ساختمان به این قانون گریزی سازنده ها دامن زده است.
غفرانی اضافه کرد: ممنوعیت استفاده از پکیج در ساختمان های بیش از 8 واحد از 
سوی ارگان های ذیربط چندان پیگیری نمی شود و چون مردم معتقدند تعرفه گاز 
گران شده و با نصب پکیج می توانند مستقل تر از این سیستم به جای سیستم های 

حرارت مرکزی استفاده کنند از پکیج استقبال بیشتری کردند.
وی با اشاره به اینکه مردم معتقدند هزینه های تعرفه گاز در پکیج راحت تر محاسبه 
می شود، افزود: چون سازندگان می بینند که مردم این گونه تصور می کنند که پکیج 
بهتر اس��ت، پس برای فروش راحت تر واحدهای مس��کونی به س��مت نصب پکیج 
می روند.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: به هر حال ارگان های 
ذیربط باید بحث ممنوعیت اس��تفاده از پکیج در س��اختمان های بلندمرتبه وهشت 
واحد بیشتر را پیگیری کنند.غفرانی ادامه داد: به هر حال این موضوع باید با همکاری 
شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی و خود مردم حل شود تا این موضوع بیش 
از پیش ضمانت اجرایی پیدا کند.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه 
داد: همانند عملیاتی شدن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باید با فرهنگ سازی 
و همکاری ارگان های ذیربط استفاده از سیستم های حرارت مرکزی به جای پکیج 
در س��اختمان های بیش ازهش��ت واحد نهادینه ش��ود، چرا که سیستم های حرارت 

مرکزی در درازمدت از هر لحاظ باصرفه تر و مناسب تر از پکیج است.

يک كارشناس اقتصاد مسكن تشريح كرد:

حسرت خانه های خالی تهران بر دل بی خانه ها!
یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن، ضمن بیان موافقت خود با 
دریافت مالیات از خانه های خالی گفت: خانه های خالی شهر 
ته��ران در حال��ی احتکار ش��ده اند که صدها ه��زار بی خانه و 
 بد مس��کن در کش��ور وجود دارند و همیش��ه باید حسرت این 

خانه ها را به دل داشته باشند.
محم��د عدالت خ��واه در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد: برای 
اخ��ذ مالی��ات از خان��ه های خالی الزم اس��ت طبق ماده 169 
قان��ون جدی��د و تبص��ره های آن ابتدا س��امانه جامعی حاوی 
اطالع��ات مختل��ف راه اندازی ش��ود و چنین س��امانه ای که 
مکمل س��امانه رهگیری معامالت مس��کن و بانک اطالعات 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک است، قطعًا زمان بر خواهد بود 
و یک��ی از مدی��ران س��ازمان امور مالیاتی ه��م پیش نیاز اخذ 
مالیات از خانه های خالی را ایجاد بانک اطالعاتی از امالک 
و قابلیت ردیابی آخرین وضعیت از نحوه اس��تفاده از خانه ها 

عنوان کرده است.
وی ضمن مخالفت با این نظر که با قانون مالیات های مستقیم 
سرمایه های مسکن پا به فرار می گذارند، گفت: در حالی که 
در کش��ورمان اقش��ار وس��یع بی خانه یا بد مسکن وجود دارد ، 
آیا انصاف اس��ت برای س��ود بیش��تر خانه ها خالی بمانند؟ من 

قطعًا این نظریه را نمی پسندم.
وی افزود: تعداد خانه های خالی بیش از حد است خانه های 
لوک��س ک��ه مش��تری ندارند به دلی��ل قیمت باال و خانه های 
نیمه تمام مسکن مهر که یا نا تمام است یا خدمات زیر بنایی 

و آب و برق ندارند.
این کارش��ناس مسکن هم چنین اظهار کرد: پرداخت مالیات 
یکی از وظایف اعضای جامعه در اکثر کش��ورها برای تامین 
هزینه های عمومی کش��ور اس��ت اما در کش��ور ما همچون 
برخ��ی دیگر از کش��ورهای نفتی، به ای��ن درآمد دولت کمتر 

فکر شده است.
عدالت خ��واه ادام��ه داد: قوانی��ن مالیاتی کش��ور ما به همین 
دلی��ل تاکنون کامل نش��ده اس��ت وبرای نمون��ه اگر افراد از 
چند منبع، درآمد داش��ته باش��ند به دلیل نبود کد اقتصادی، 
 درآمد های اشخاص تجمیع نشده و مالیات تصاعدی پرداخت

 نمی شود.
این کارش��ناس مس��کن با اشاره به محدودیت های اقتصادی 
و تصمی��م اخی��ر دول��ت ب��رای افزایش درآمده��ای مالیاتی 
خاطرنشان کرد: باالخره دولت در سال های گذشته تصمیم 
گرف��ت در الیح��ه ای موض��وع مالیات بر خانه های خالی که 
آمار آن بشدت افزایش یافته است را به مجلس ببرد و پس از 
چند نوبت تاخیر این الیحه به تصویب نهائی رسید و پس از 
تائید از شورای نگهبان، در تاریخ 94/05/27 به دولت تحت 
عنوان اصالح قانون مالیات های مستقیم سال 1366 ابالغ 

ش��د ک��ه در آن، طب��ق بند 54 این قان��ون خانه های خالی در 
س��ال اول معاف از مالیات هس��تند و از س��ال دوم معادل یک 
دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال 
چه��ارم ب��ه بع��د معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات ، 

مالیات اخذ می شود.


