
گروه معیشت  خونه  به  دولت در شش��مین س��ال فعالی��ت خود در خونه 
حالی از طرحی جدید برای خانه دار کردن مردم سخن می گوید 
که در اجرای طرح های قبلی با ناکامی مواجه بوده و ش��رایط هر 

روز برای مستاجران سخت تر می شود.
رئی��س جمهور روز س��ه ش��نبه ۲۸ خردادماه در مراس��م بهره 
برداری از پایانه مس��افربری »س��ام« با بیان اینکه وزارت راه و 
شهرس��ازی به مردم قول داده اس��ت در طول دو سال ۴۰۰ هزار 
واح��د مس��کونی را تولید کرده و تحویل ده��د، از طرح جدیدی 
برای خانه دار ش��دن مس��تأجران خبر داد. روحانی در این مورد 
گفت: طرحی را با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم 
تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می شوند تا ۱۰ سال بعد 

از استخدام، صاحب خانه شوند.
بافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور، محمد اس��امی وزیر راه 
و شهرس��ازی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد جزئیات 
ای��ن طرح گفت: امروز تصمیمی قاط��ع و جدی در دولت مطرح 
ش��د که رئیس جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داش��ت. بر این 
اس��اس برای مس��کن اولی ها و کارمندان ج��وان دولت یک اقدام 
گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه های اجرایی 

انجام می شود.
وی اف��زود: در ای��ن ط��رح از ب��دو ورود کارمن��دان در صندوق 
پس انداز، مس��کنی برای آنه��ا ایجاد و در زمان بندی مش��خص 
احداث و به آنان واگذار می شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط 
تعیین ش��ده ۱۵ ساله بازپرداخت می کنند. وی با بیان این که این 
ط��رح در مراحل کارشناس��ی تدوین ش��ده و اکن��ون در فرایند 
بررس��ی و تصویب قرار دارد، تصریح ک��رد: باید گزارش کار را به 
اطاع رئیس جمهوری برس��انیم. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر 
این که مشارکت دس��تگاه های اجرایی حتماً تسهیل کننده است، 
اظهار کرد: به ویژه اینکه دس��تگاه ها زمین دارند و می توانند این 
زمین را برای خانه دارش��دن کارمن��دان خود تخصیص دهند. در 
هفته های آینده هر هفته با دس��تگاه های مرتبط رایزنی خواهیم 
کرد و مبادله تفاهم نامه را با هر دس��تگاهی که آماده تر باشد آغاز 
می کنیم. اولویت این اس��ت که از زمین های خود دستگاه ها برای 
این کار اس��تفاده کنیم. به ویژه ش��هرهایی که جمعیت بیشتری 

دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

کدام عضو هیئت رئیس مجلس، پیشنهاددهنده این 
طرح به دولت بود؟

سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می عضو هیئت رئیسه مجلس 
ش��ورای اسامی که پیش��نهاد این طرح را اولین بار مطرح کرده 
است، گفته بود: برای خانه دار کردن »حقوق بگیران« پیشنهادی 
را ب��ه دولت ارائه کردیم که البت��ه دولت آن را به کارکنان دولت 
تقلیل داد. بر اس��اس این ط��رح حقوق بگیران دولتی در یک بازه 

زمانی ۲۵ س��ال با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانه دار خواهند 
شد. نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به این که برای منابع 
مالی مورد نیاز این طرح مدل س��ه گانه ای طراحی ش��ده اس��ت، 
اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه س��ازان اقدام به ساخت و ساز در 
قال��ب این طرح کرده و کارمندان حق��وق بگیر دولت صاحبخانه 

می شوند.

شکستی دیگر در راه است؟
در حالی که دولت تدبیر و امید در ششمین سال فعالیت همچنان 
به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می دهد، تجربه نشان داده 
که این طرح ها یا به س��رانجام نرسید یا به طور ناقص اجرا و پس 
از مدتی متوقف ش��د. نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری: 
یکی از پر س��ر و صداتری��ن طرح های دولت در بخش مس��کن، 
بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه 
نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توس��عه 
ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیر رسمی از کنار گذاشته شدن 
بی سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می دهند. هرچند که 
وزیر راه و شهرس��ازی بارها بر س��اخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
در بافت های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی 

برای تولید و عرضه مسکن تأکید کرده است.
مس��کن اجتماعی: یکی دیگر از طرح های��ی که عباس آخوندی، 
وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی ب��ه عنوان بدل طرح مس��کن مهر 
در نخس��تین س��ال های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی 
دول��ت یازدهم مطرح کرد، مس��کن اجتماعی ب��ود. اما این طرح 
نیز چند س��ال پس از مانور رس��انه ای روی آن، به جایی نرسید 
و آخون��دی در نهایت تعداد محدودی واحدهای س��اخته ش��ده 
توس��ط نهاده��ای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیس��تی را 
به نام مس��کن اجتماع��ی افتتاح کرد. در حال��ی که آخوندی در 
آخرین ماه های حضور خود در وزارت راه و شهرس��ازی نشس��تی 
با عنوان ارائه راهکارهای ۹ گانه س��اماندهی بازار مس��کن برگزار 
ک��رد، اما عم��ر وزارت وی به اجرای ای��ن برنامه ها قد نداد؛ یکی 
از مهم تری��ن مواردی ک��ه در این برنامه مطرح ش��د، حمایت از 
مس��تأجران با ابزار مالیاتی بود که با روی کار آمدن اسامی در 
وزارت راه و شهرس��ازی، ب��ار دیگر این طرح با همان محتوا اما 
با قالب جدید و با تأکید بر تعیین س��قف اجاره بها از س��وی 
کمیته ای با همین نام، مطرح ش��د. در این طرح قرار اس��ت 
بخش��ی از قانون مالیات های مستقیم اصاح شده تا با ابزار 
مالیاتی موجر را به رعایت س��قف اجاره بها )که توسط یک 
کمیته تعیین می ش��ود( وادار کنند. این طرح همچنان در 
مرحله رس��یدگی در کمیس��یون های فرعی هیئت دولت 
اس��ت. ایجاد صن��دوق حمایت از مس��تأجران و اعطای 
تسهیات به آنها از سوی شبکه بانکی یا بانک تخصصی 
بخش مس��کن نیز در محافل مرتبط با معاونت مسکن 

و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی به گوش می رسد و تا کنون 
تنه��ا یکی از مقامات بانک عامل بخش مس��کن درباره آن اعام 
موضع رسمی کرده اس��ت. مالیات بر خانه های خالی: قانونی که 
مجل��س در س��ال ۸۹ تصویب ک��رده بود، نهایتاً در س��ال ۹۳ از 
س��وی معاون اول رئیس جمهور اباغ شد. در این قانون آمده که 
وزارت راه و شهرس��ازی ۶ ماه فرصت دارد س��امانه ملی اماک و 
اسکان را به عنوان زیرساخت اطاعاتی برای شناسایی خانه های 
خالی راه اندازی کند تا س��ازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام 
ب��ه اخذ مالیات از مالکان خانه های خال��ی کرده و به این ترتیب 
خانه های خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما 
در این ۶ سالی که از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم گذشته، 
تا کنون چنین س��امانه ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس 
از ک��ش و قوس های فراوان در خصوص تعیین متولی راه اندازی 
این س��امانه، ایجاد نکرده است. مسکن امید: طرحی که قرار بود 
به س��اماندهی بافت های نابس��امان ش��هری بپردازد، اما عمًا به 
موازی کاری با بازآفرینی ش��هری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه 
و شهرس��ازی اعام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت 
نمی شناسد. برنامه اقدام ملی: اسامی در بدو ورود به وزارت راه و 
شهرسازی، یکی از مهمترین برنامه های خود را ساخت ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: قرار است در 
این طرح که در ماه گذشته نام آن از سوی شورای عالی مسکن، 
برنامه اقدام ملی تعیین ش��ده، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، 
۲۰۰ هزار واحد در ش��هرهای جدید و ۱۰۰ واحد از س��وی بنیاد 
مسکن احداث شود. در راستای اجرای این برنامه، اقداماتی در حد 
مبادله تفاهم نامه انجام ش��ده است. صندوق زمین و ساختمان: 

ی یک��ی دیگ��ر از برنامه های��ی ک��ه عباس  ند خو آ
کرد، برای خانه دار کردن مردم مطرح 

تأمی��ن مالی س��اخت و 
س��از مس��کن از محل 
بازار سرمایه و در قالب 
صندوق ه��ای زمین و 
ن  ختما سا

ب��ود. طرحی ک��ه با تبلیغات ف��راوان در چند نقطه کش��ور آغاز 
ش��د، اما در چند صندوق، اجرای پروژه ها متوقف شد و به دلیل 
عدم اس��تقبال س��رمایه گذاران و خریداران مسکن از این طرح، 
یکی از مقامات ارش��د بانک عامل بخش مسکن رسماً اعام کرد 
نتوانس��تیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا 
کنی��م و همچن��ان بیش از ۹۹ درصد نظام تأمین مالی مس��کن 
از محل تس��هیات بانکی اس��ت. صندوق پس انداز مسکن یکم: 
طرحی که دولت یازدهم با راه اندازی آن از طریق پس اندازهای 
یک س��اله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش 
مس��کن در یک سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با 
اس��تفاده از ابزار مالیات بر عایدی س��رمایه، از کاالیی سرمایه ای 
به کاالیی مصرفی تبدیل نش��ود، همواره با تورم افسارگسیخته و 
دوره ه��ای رونق و رکود متعددی روبه رو خواهد ش��د. از همین 
روس��ت که تس��هیات صندوق پس انداز مس��کن یکم در حال 
حاض��ر تنها کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مس��کونی 

۶۰ متر مربعی در شهر تهران را پوشش می دهد.

مسکن قسطی؛ آینده ای مبهم برای طرحی خام 
دول��ت در ح��ال آزم��ودن ط��رح جدید دیگ��ری با نام مس��کن 
اقس��اطی برای خان��ه دار کردن مردم اس��ت و در همین ارتباط 
نیز دیروز تفاهم نامه ای برای س��اخت یکصدهزار واحد مسکونی 
توس��ط وزارت دفاع برای پرسنل خود )و در صورت وجود مازاد، 
واگذاری به متقاضی��ان غیرنظامی( بین وزارت دفاع و وزارت راه 
و شهرس��ازی به امضا رس��ید و ب��ه گفته وزیر راه و شهرس��ازی 
قرار اس��ت تفاهم نامه مش��ابهی نیز ب��ا وزارت اموزش و پرورش 
جهت ساخت مسکن برای فرهنگیان به امضا برسد. اگرچه چنین 
اقداماتی در صورت عملی ش��دن منجر به افزایش عرضه مسکن 
به بازار خواهد شد اما به اذعان کارشناسان الزاماً منجر به کاهش 
قیمت نخواهد ش��د چرا که رش��د لجام گسیخته مسکن بیش از 
آنکه ناش��ی از کمبود عرضه مسکن باش��د، ناشی از سوداگری و 
تحرک ش��دید دالالن در این ب��ازار و فقدان ابزارهای کنترلی در 
آن اس��ت. کارشناسان معتقدند دولت می تواند با وضع مالیات بر 
عایدی س��رمایه که در ۳۷ کشور جهان به عنوان ابزاری مؤثر در 
کنترل سوداگری و قیمت مورد استفاده قرار گرفته، بازار مسکن 
را از حالت سرمایه ای خارج و مسکن را به کاالیی مصرفی تبدیل 
کند و دس��ت س��وداگران و دالالن را برای همیش��ه از این بازار 
کوتاه کند. اما به نظر می رسد اگرچه چنین طرح هایی در مواردی 
ممکن است برای اقشاری خاص کارآیی داشته باشد، اما با توجه 
ب��ه تورمی که در بخش مس��کن وج��ود دارد و همچنین وجود 
دالالن و س��فته بازان در بازار مس��کن، اجرای چنین طرح هایی 

ب��دون تصوی��ب و اعم��ال قانون مالیات ب��ر عایدی 
مسکن فایده ای ندارد.   مهر 
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کسب و کار کوپهتجارت
مطالبه  ۵۰ میلیاردی اتاق اصناف از دولت

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مطالبه ۵۰ میلیارد تومانی اتاق اصناف از 
محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، از دس��تور س��ال گذشته رئیس جمهور 

برای پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از این مطالبات خبر داد که اجرایی نشد.۰۳ تیر 
مجتبی صفائی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، می بایست 

از محل جرایم اعمال شده، یک سوم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک 
سوم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار 
گیرد ولی متاسفانه در ۴ سال گذشته، سهم اتاق اصناف از این قانون پرداخت نشده است.

وی افزود: س��ال گذشته به دنبال پیگیری هایی که انجام شد، شخص رئیس جمهور دستور 
پرداخت ۲۰ میلیارد تومان از این مطالبه را داد ولی متاسفانه سازمان برنامه و بودجه کشور، 

این مطالبه اتاق اصناف را پرداخت نکرد.  فارس

آغاز حرکت قطار بین المللی تهران-وان
قطار بین المللی تهران-تبریز-وان امروز راه اندازی ش��د و پیش بینی می شود قطار 
تهران-آنکارا نیز تا ۱۰ روز آینده راه اندازی ش��ود.  محمد رجبی مدیرعامل رجا در 
مراس��م راه اندازی این قطار، گفت: قطار تهران-تبریز-وان ساعت ۹:۳۰ صبح روز 
گذشته دوشنبه از تهران حرکت کرد   و شامگاه امروز به شهر تبریز می رسد. قطار 

یاد شده از ایستگاه تبریز نیز مسافرگیری و ساعت ۲۲:۳۰ به سمت ایستگاه مرزی 
رازی حرکت می کند، مسافران در ایستگاه رازی از قطار پیاده شده و تشریفات گمرک 

و گذرنامه )خروج از ایران( را انجام می دهند، سپس قطار به سمت ایستگاه مرزی کاپیکوی 
در راه آهن ترکیه حرکت کرده و در این ایستگاه نیز مسافران از قطار پیاده شده و تشریفات 
گمرک و گذرنامه را انجام خواهند داد. وی افزود: قطار پس از حرکت از ایس��تگاه کاپیکوی 
حدوداً ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه شنبه به وقت ترکیه وارد ایستگاه مقصد یعنی وان می شود. 

 وزارت راه و شهرسازی

تثبیت ۳۸۰ هزار شغل با حمایت از ۱۸۰۰ بنگاه
مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعام کرد: با حمایت از ۱۸۰۰ 

بنگاه تولیدی، زمینه تثبیت اشتغال برای ۳۸۰ هزار نیروی کار فراهم شد.
کریم یاوری افزود: برای صیانت از نیروی کار یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی »تثبیت اشتغال  موجود« است.
وی تصریح کرد: با تاکید وزیر کار در راستای اجرای سیاست تثبیت اشتغال موجود در 

سال ۹۷ با رصد، پیگیری، تشکیل جلسات متعدد استانی و کشوری، بین بنگاههای اقتصادی 
مش��کل دار و س��ازمانها و ادارات  ذیربط بیمه ای، مالیاتی، بانکی و... با حمایت از ۱۸۰۰ بنگاه 

تولیدی برای ۳۸۰ هزار نیروی کار »تثبیت اشتغال« صورت گرفت.
وی افزود: شخصاً پیگیری مستمری را برای حل مشکات بنگاههای اقتصادی در جهت صیانت 
از نیروی کار و »تثبیت اش��تغال« موجود و پایداری تولید و حفظ سیاست بنگاهها داشته که 

نتایج مثبت آن در آینده اعام خواهد شد.  تسنیم

شش سال آزمون وخطا و اینک»هیچ«
 10طرح دولت برای مسکن بررسی شد؛

" "

" "
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9 میلیارد تومان تسهیالت بانک مسکن به 
سیل زدگان 

رض��ا صالحی ش��هرابی ، رییس اداره کل تس��هیات 
تبص��ره ای بانک مس��کن از تس��ریع رون��د پرداخت 
تسهیات قرض الحسنه به هموطنان آسیب دیده در 
استان های سیل زده کشور خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری بان��ک مس��کن-هیبنا، رضا صالحی ش��هرابی 
رییس اداره کل تس��هیات تبصره ای بانک مس��کن، 
با بیان اینکه به دنبال وقوع س��یل گسترده در بخش 
زیادی از اس��تان های کش��ور در ابتدای سال جاری، 
بانک مس��کن از جمله بانک های عامل و پیش��رو در 
پرداخت تس��هیات حمایتی از س��یل زدگان کش��ور 
بود، گفت: مطابق با تکلیف بانک مرکزی، تس��هیات 
حمایتی از هموطنان آس��یب دیده در جریان س��یل 
اخیر کش��ور، در سه قالب ش��امل تسهیات مشارکت 
مدنی برای بازس��ازی واحدهای آس��یب دیده شهری 
و روس��تایی، تس��هیات جعاله برای تعمیر واحدهای 
مسکونی آسیب دیده و تسهیات مرابحه برای تامین 
ل��وازم خانگی و کم��ک هزینه های معیش��تی پیش 
بینی و پرداخت ش��ده است.وی ادامه داد: در این سه 
قالب بانک مس��کن از ابتدای س��ال جاری تا اواس��ط 
خردادم��اه ، مجموعا رقمی مع��ادل ۹ میلیارد و ۳۴۵ 
میلیون تومان در قالب ۶۳۹ فقره تس��هیات حمایتی 
بازسازی، تعمیر و کمک هزینه معیشتی به متقاضیان 
آس��یب دیده در استان های سیل زده کشور پرداخت 
کرد.صالحی به تسهیات پرداخت شده از سوی بانک 
عامل بخش مس��کن برای بازس��ازی اماکن روستایی 
اش��اره و اضافه کرد: از ابتدای س��ال جاری تا اواسط 
ماه خرداد، ۵۳ فقره تس��هیات بازسازی روستایی به 
ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت ش��د. 
همچنین تس��هیات جعاله روستایی نیز ۴۲۹ فقره به 
ارزش ۵ میلی��ارد و ۸۲ میلیون توم��ان به متقاضیان 

پرداخت شده است.

ملی  تیم  از  ایران  صادرات  بانک  حمایت 
نونهاالن و نوجوانان تکواندو  در مسابقات 

آسیایی
تیم ملی نونهاالن و نوجوانان تکواندوی کش��ورمان با 
حمایت بانک صادرات ایران ۳۰ تیرماه جهت ش��رکت 
در مس��ابقات قهرمان��ی نونه��االن و نوجوانان آس��یا 
۲۰۱۹، عازم اردن می ش��وند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، دهمین دوره مسابقات بین المللی 
نوجوانان آس��یا و س��ومین دوره مس��ابقات قهرمانی 
نونهاالن آس��یا در دو گروه دختران و پسران در شهر 
امان اردن برگزار خواهد شد که نمایندگان کشورمان 

در ۱۰ وزن در این مسابقات حضور خواهند یافت.


