
 توصیه مهم سازمان غذا و دارو درباره 
واکسن آنفلوآنزا

رییــس اداره بیولوژیک ســازمان غــذا و دارو ضمن اعالم قیمت واکســن 
آنفلوآنزای ســه و چهار ظرفیتی امســال، تاکید کرد: حتما واکسن هایی را 
که در بسته بندی های تکی در جعبه بوده و دارای برچسب اصالت هستند، 
تهیه کنید.دکتر علی واشــقانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان به طور کلی 
گـروه هـای پرخطـر نیازمنـد دریافـــت واکسـن فصلـی آنفلوانزا هستند، 
گفت: زنان باردار،  افراد باالی ۶۰ سال، کارکنان بخش های بهداشت و درمان 
به ویژه افرادی که در تماس مستقیم با بیماران مبتال به آنفلوانزا قرار دارند، 
مبتالیان به بیماری های مزمن ریوی و قلبی- عروقی، مبتالیان به بیمارهای 
مزمن کلیوی، کبدی، عصبی، خونــی و اختالالت متابولیک، کودکان بین 
شش تا ۵۹ ماهه و... توصیه می شود که واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.وی 
با بیان اینکه سـایر افـرادی کـه متقاضـی دریافـت واکسـن آنفلوانزا هستند، 
در صورتی کـــه منعی برای دریافت واکســـن نداشـته باشـند، مـی توانند 
با مشــورت پزشک واکســـن را تزریق کنند، افزود: کودکانی که زیر شش 
ماه هســتند و افرادی که به  واکســن آنفلوانزا یا ترکیبات آن واکنش های 
شدید آلرژیک یا تهدید کننده حیات نشان داده اند، نباید واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند.واشقانی ادامه داد: واکسن های آنفلوآنزایی که امسال در کشور 
موجودند به صورت ســه ظرفیتی و چهار ظرفیتی هستند که با تشخیص 
و تجویز پزشــک نوع این واکســن ها تعیین و مورد استفاده قرار می گیرند. 
هر دو این واکســن ها واجد ویروس نوع A کــه خطرناک ترین نوع ویروس 
آنفلوآنزاست و عامل بیشترین همه گیری بیماری آنفلوآنزا در دنیا بوده است، 
هســتند و تفاوت نوع ســه و چهار ظرفیتی آن، در نوع B ویروس است که 
نســبت به نوع A از خطر کمتری برخوردار است.وی با بیان اینکه مصرف 
یکی از واکســن های چهار ظرفیتی سال جاری در کودکان شش ماه تا سه 
سال مجاز نیست،  گفت: البته واکســن چهار ظرفیتی دیگر و  واکسن سه 
ظرفیتی شــامل این محدودیت نیستند که در این زمینه اطالع رسانی الزم 
به معاونت غذا و دارو و همچنین معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشــور و داروخانه ها انجام شده و کادر درمان موظف به رعایت این 
موارد خواهند بود. برگه راهنما مصرف نیز همراه واکســن موجود اســت و 
توصیه می کنیم که قبل از مصرف مورد مطالعه قرار گیرد.واشــقانی با بیان 
اینکه واکسن به صورت بسته بندی تکی در جعبه و به همراه برچسب اصالت 
تهیه می شود و واکسن های فاقد جعبه و برچسب اصالت مورد تائید نیستند، 
درباره قیمت واکســن آنفلوآنزا در سال جاری، گفت: واکسن چهارظرفیتی 
امســال با قیمت ۴۱ هزار ۵۰۰ تومان عرضه می شــود و قیمت نوع ســه 

ظرفیتی واکسن آنفلوآنزا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان است.

یکی کوله پشــتی و یکی دیگر کالشنیکف 
روی دوشش انداخته است. هر دو در یک 
زمان مشــخص از همان خیابان قدیمی و 
طوالنی »صنعا« عبور می کنند اما مقصد؟ 
یکی به ســمت جنگ و دیگری به سمت 
درس.در آستانه سال تحصیلی جدید یک 
عکس معــروف در فضای مجــازی برای 
چندمین بار مورد اســتقبال کاربران قرار 
گرفت و دست به دست شد. بر خالف همه 
عکس هایی که ایــن روزها از دانش آموزان 
ثبت می شــوند و بچه های خوشــحال با 
لباس نو را به تصویر می کشند، این عکس 
به تعبیر رســانه ها »قلب جهان را لرزاند«.

هر چنــد این تصویر در واقع نزدیک به دو 
ســال پیش توســط یک عکاس یمنی در 
شــهر »صنعا« ثبت شده است اما انتخاب 
این عکس در مســابقات عکاسی و بازنشر 
آن در رســانه های خارجــی در بازه های 
مختلف زمانی باعث شــده هر چند وقت 

یک بار راجع به این عکس نقدهایی نوشته 
شود. شاید از زمان ثبت این تصویر، زمانی 
نســبتا طوالنی گذشــته باشــد اما یمن 
هنوز همان یمن است.»علی الســنیداری« 
ساکن شــهر صنعا اســت. او مدت هاست 
که تالش می کند ســادگی مــردم یمن و 
روحیــات و مبارزات آنهــا را با دوربینش 

ثبــت کند. تمرکز او بر ثبــت تصاویری از 
نحوه مواجهه مردم یمن با جنگ اســت و 
با دقت و توجه بر لبخند،  حالت چشــم ها 
و چروک صورت ســوژه هایش، یمن را به 
جهان نشــان می دهد.یکــی از مهم ترین 
عکس های علی السنیداری، تصویری است 
که وضعیت آموزش و به طور کلی شرایط 

کودکان یمن را نشان می دهد.اینجا یکی از 
خیابان های قدیمی شهر صنعاست. کودکی 
در حال بازگشــت از مدرســه است و در 
حالی که کوله پشتی روی دوشش انداخته، 
عمیقــا فکر می کند. شــاید در فکر آینده 
اســت و روزهای نامعلومی که انتظارش را 
می کشند. درست در همان لحظه کودکی 
کالشنیکف به دوش در حالی که دست پدر 
مسلح خود را گرفته از کنارش رد می شود 
و به سمت جنگ می رود.کودک اسلحه به 
دوش در حالی که همــراه پدرش قدم در 
مسیر مرگ می گذارد، دقایقی به پسری که 
آرام و بی تفاوت از کنارش می گذرد، خیره 
می شود و شاید با خودش فکر می کند که 
کدام یکی شان در مســیر درست حرکت 
می کنــد و کــدام یک  دقیقــا همانجایی 
می رود که باید بــرود.»AFP« این عکس 
را در فهرســت ۳۰ عکس تاثیرگذار جهان 

معرفی کرد.

معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به اجرای بســته توانمندسازی آموزگاران در مدارس گفت: 
یکی از برنامه های امسال ما طرح خشونت زدایی همه جانبه 
از محیط مدارس با تأکید بر کرامت انســانی دانش آموزان 
اســت.به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده با اشاره به اینکه 
کار رســمی مدارس روز اول مهر آغاز شــد گفت: بیش از 
۱۴ میلیــون و ۶۰۰ هزار دانــش آموز در مقاطع تحصیلی 
مختلف ثبت نام کرده اند که هشت میلیون و ۱۷۰ هزار نفر 
از این تعداد متعلق به مقطع ابتدایی است ضمن اینکه حدود 
۱,۵ میلیــون نفر کالس اولی داریم که بــرای بار اول وارد 
مدرسه می شوند.وی درباره تغییر الگوی رفتاری در آموزش 
و پرورش گفت: ما بر اســاس سند تحول بنیادین به عنوان 
نقشــه راه آموزش و پرورش باید از آموزش به  طور کلی به 

امر مهم تربیت حرکت کنیم.معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آمــوزش و پرورش با اذعان به اهمیــت محور قرار گرفتن 
تربیــت در مقطع ابتدایی افزود: ما در تالشــیم تا به جای 
حافظه محوری، دانش آموزان را با مهارت های زندگی آشنا 
کنیم و مدرسه مکانی برای با هم زیستن باشد.وی با اشاره 
به رویکرد آموزش و پرورش به کارکرد مدرســه بیان کرد: 
مدرســه در نگاه ما به عنوان مکانی اســت که افراد را برای 
حضور در اجتماع به عنوان شــهروندانی مفید و فعال آماده 
می کند و برای تحقق این مهم الزم است که همه ما تربیت 
را به جای آموزش صــرف محور کار قرار دهیم.حکیم زاده 
اضافه کرد: اولین برخورد دنیای کودکان با دنیای بزرگساالن 
در روزهای آغازین مدرسه اتفاق می افتد و واژه مهر می تواند 
نقطه آغاز مهر ورزیدن به کودکان باشــد تا دید مثبتی به 

تعامل پیدا کنند.معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش خطاب به آموزگاران تأکید کرد: حفظ محیط سالم 
و روانــی عاطفی برای دانش آموزان ابتدایی باید در اولویت 
قرار گیرد و آموزگاران مراقبت کنند که با حفظ کرامت و این 
دید تربیتی با دانش آموزان تعامل داشته باشند و از پرسیدن 
سوال های شخصی بپرهیزند تا حریم خصوصی دانش آموزان 
حفظ شود.وی همچنین گفت: آموزگاران به ویژه در مناطق 
محروم نشان داده اند که با وجود تمام سختی و دشواری های 
زندگی بیشترین تالش خود را به کار می گیرند.حکیم زاده 
با اشاره به اجرای بسته توانمندسازی آموزگاران در مدارس 
اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم ما طرح خشونت زدایی 
همه جانبه از محیط مدارس با تأکید بر کرامت انسانی دانش 

آموزان است.

۵ مهر۶۰ عملیات ثامن االئمه)ع(
عراقــی ها آبادان را در محاصره گرفته بودند و امام خمینی رحمت 
اهلل علیه فرمودند: »حصر آبادان شکســته شــود«.  شهید »یوسف 
کالهدوز« قائم مقام وقت فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
طرح شکست حصر آبادان را که توسط شهید حسن باقری طراحی 
شــده بود به شــورای عالی دفاع ارایه داد. پــس از تصویب طرح و 
هماهنگی با نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی و نیروهای 
تحت امر سپاه پاسداران، چگونگی عملیات و نحوه انسجام و ادغام 
نیروها، همچنین نام حمله، روز و ساعت آن مشخص شد. موقعیت 
جغرافیایی زمین و طرز گسترش و آرایش یگانهای ارتش عراق در 
منطقه جنوب، به گونه ای بود که یک حمله غافلگیرانه و محاصره 
برق آسا، می توانست ضربه کمرشکنی به دشمن وارد سازد. فراتر از 
همه انگیزه هایی که برای عملیات نظامی در شرق رودخانه کارون 
و پاکســازی دشمن در آن منطقه به لحاظ سیاسی و نظامی وجود 
داشت موجب میشد شــوق اطاعت از فرمان امام )ره( حضرت امام 
خمینی)ره( مبنی بر اینکه حصر آبادان بایســتی شکسته شود، به 
روحیــه ها جان تازه دهد. فرمان امام خمینی رحمت اهلل علیه پس 
از گذشــت یک سال از آغاز جنگ و محاصره شهر ساحلی آبادان با 
امکانات نفتی و پاالیشگاهی آن همچنان به صورت یک مسئولیت بر 
دوش فرماندهان و بویژه ارتشیان »لشگر ۷۷ خراسان« که درحوزه 
جغرافیایی شرق اهواز و در استان خوزستان مستقر بودند، سنگینی 
می کرد. سرانجام در ساعت۱ بامداد پنجم مهر ماه ۱۳۶۰،  نخستین 
عملیات گسترده مشترک ارتش و سپاه با نام »ثامن االئمه)ع(« و با 
رمز »نصر من اهلل و فتح قریب« به منظور تصرف پلهای روی کارون 
و قطع حلقه ارتباطی نیروهای محاصره کننده صدام با یکدیگر آغاز 
شــد. پیروزی در این عملیات به معنــای ورود به مرحله تازه ای از 
فرایــن افزایش روحیه و ابتکار عمل در جنگ و گشــودن گره کور 
جنگ محســوب میشــد. بیش از ۱۴  کیلومتر مربع از کناره رود 
کارون و به همین میزان  یعنی بیش از ۱۲ کیلومتر مربع از کارون 
تا جنوب جاده ماهشهر بســمت آبادان در اشغال عراقی ها بود، به 
گونــه ای که دو جاده اهواز - آبادان و ماهشــهر- آبادان در منطقه 
استقرار نیروهای صدامی واقع بود و قسمتهایی از آن نیز در تصرف 
ارتش عراق قرار داشت. استحکامات مهمی که عراق برای پدافند در 
این منطقه بوجود آورده بود، به اندازه ای به آنها قوت قلب بخشید 
که تمام منطقــه را با آرامش خاطر، از دو پل »قصبه« و »حفار« و 
گاهــی هم با یک پل، تدارک و پشــتیبانی میکردند. با این وجود، 
ســاعت ۲ بعد از ظهر روز پنجم مهرمــاه یعنی به فاصله نصف روز 
از آغاز عملیات، خبری مبنی بر اینکه دومین پل ارتباطی دشــمن 
با غرب کارون نیز به تصرف نیروهای رزمنده ایران درآمده اســت و 
پیشروی از همین نقطه ادامه دارد، منتشر شد. عراق با استعداد سه 
تیپ از لشگرهای زرهی ۳ ۱۱۱، و چهار گردان پیاده و پنج گردان 
توپخانه، در منطقه حضوری کامال مسلط و حساب شده داشت. آثار 
و برکات این عملیات موفقیت آمیز را می توان به خسارات و تلفات 
عراقی های صدامی در عملیات ثامن االئمه )ع(، انهدام ۹۰  دستگاه 
تانک و نفربر، ۱۰۰  دستگاه خودرو، دو پل آهنی مشهور به  پی.ام.

پی و کشته وزخمی شدن و اسارت بیش از ۴۰۰۰  تن از نیروهای 
عراقی نسبت داد. همچنین مقدار قابل توجهی تجهیزات پیشرفته 
از آنها به غنیمت گرفته شد که عبارت بودند از: ۱۶۰  دستگاه تانک 
و نفربر، ۱۵۰  دســتگاه خود روی نظامی، ۳۰ دســتگاه بولدوزر، ۵  
قبضه توپ ۱۶۲  میلیمتری دوربرد، ۲ قبضه موشک انداز کاتیوشا، 
شماری توپ ۱۰۶  میلیمتری و مقداری اسلحه سبک و سنگین و 
مهمات که فی الواقع سبب تجهیز نیروهای سپاه پاسداران شد که 
به تازگی فرمان ورود به جنگ دریافت کرده بودند. تلفات و خسارات 
زیــاد نیروهای صدامی  در طی دو روز عملیات، به واســطه حمله 
ســریع و شیوه تهاجم نیروهای ایرانی زبانزد و سرفصل یادداشتها و 
مقاالت در روزنامه های جهان گردید. به همین سبب به لشگر ۷۷ 
خراسان، لقب »لشگر پیروز خراسان« داده شد. فرماندهان ایرانی در 
این نبرد به هدفهایی مهم دســت یافتند که نشان میداد، با اطاعت 
از فرمان رهبری میتوان دست به یک عملیات موفق و گسترده زد 
که دارای این ویژگیها باشد: الف- انهدام نیروهای متجاوز صدامی . 
ب - آزادسازی نیروهای خودی از حلقه محاصره نیروهای تا دندان 
مجهز و مسلط عراقی در منطقه مذکور . ج - آماده شدن برای حمله 
تعیین کننده نهایی. پس از انجام موفق عملیات ثامن االئمه )ع( و 
اعالم تبریک خبر شکست حصرآبادان به محضر امام خمینی)ره(،  
اما دردناک اینکــه هواپیمای نظامی ســی -  ۱۳۰ نیروی هوایی 
جمهوری اسالمی ایران ، حامل شماری از فرماندهان ارتش و سپاه 
به هنگام بازگشت به تهران سقوط کرد که مشکوک به نفوذ عوامل 
پشــت جبهه دشمن و طراحی بمب در هواپیما بود. در این سانحه 
که روز هفتم مهر ماه اتفاق افتاد، »محمد جهان آرا« فرمانده سپاه 
پاسداران خرمشــهر، »جواد فکوری« فرمانده نیروی هوایی ارتش، 
»یوســف کالهدوز« قائم مقام فرماندهی سپاه پاسداران، » ولی اهلل 
فالحی« رئیس ســتاد مشترک ارتش، »موسی نامجو« وزیر دفاع و 
نماینده امام خمینی)ره(  در شورای عالی دفاع که همگی در طراحی 
و اجرای عملیات شکست حصرآبادان شرکت داشتند، به همراه چند 
تن از افســران و همراهان به شهادت رســیدند. یادشان و نامشان 

همیشه بر مصدر افتخارات دفاع مقدس باقی است .
 والسالم 
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اجرای طرح خشونت زدایی همه جانبه از محیط مدارس

ماجرای عکسی که اول مهر دست به دست شد
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حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه وعده های اروپا 
 پوچ اســت، فرمودند: راه تعامل با اروپا باز است، اما مطلقا 
نباید به کشورهایی که دشمنی علنی می کنند اعتماد کنیم.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی روز پنجشنبه در دیدار منتخبان 
ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شرایط 

کشور و گسترش...

رییس جمهوری ترکیه گفت که کشــورش با وجــود تحریم ها به خرید 
نفت و گاز از ایران همچنان ادامه خواهد داد»رجب طیب اردوغان« دیروز 

)جمعه( و قبل از ترک هفتاد وچهارمین مجمع عمومی...

نفت کش »استینا ایمپرو« انگلیســی که ۷۰ روز پیش در عصر روز جمعه ۲۸ 
تیرمــاه، هنگام عبــور از تنگه هرمز به علت رعایت نکــردن قوانین و مقررات 

بین المللی دریایی، توسط یگان شناوری...

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به دســتور مقام معظم 
رهبری در خصوص تهیه نقشــه راه برای تنظیم بازار کشور، گفت: این 

نقشه راه و الزامات اجرایی آن با محوریت...

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صنعت لبنیات ایران با ورودی ساالنه بیش 
از هفت میلیون تن شــیرخام، آمادگی تامین شیرمدارس سراسر کشور به هر 

میزان که توافق شود را دارد.»رضا باکری«....

رئیس جمهوری با بیان این که ایران بخاطر منطق و استدالل هایی که 
دارد از مذاکــره ترس ندارد و فــرار نمی کند، گفت: مانع مذاکره آمریکا 

است.به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا،....

وعـده های اروپـا  پـوچ اسـت

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران
@sobheqtesad

www.sobh-eqtesad.ir
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جدال لفظی و لحن تند بوریس جانســون 
نخســت وزیر انگلیس با قانون گذاران این 
کشــور پس از رای دیوان عالی که تصمیم 
دولت دربــاره تعلیق پارلمان را غیر قانونی 

اعالم کرد طی چند روز گذشــته خبر ساز 
شــده تا حدی که صدای مقامات کلیسای 
انگلیس را هــم درآورد.پارلمان انگلیس از 
چهارشنبه گذشــته که کار خود را پس از 
دو هفته تعلیق اجباری از سر گرفته است، 
روزهای پرحرارتی را پشــت سر می گذارد.

بوریس جانســون چهارشنبه گذشته پس 
از آنکه ناگزیر شــد تا ســفر به نیویورک و 
شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل را نیمه کاره رها و به لندن بازگردد در 
اظهاراتی تند به مخالفان دولت گفت یا او را 

برکنار یا بگذارند برگزیت را اجرا کند.
او با حرکات و رفتاری که از ســوی ناظران 
به رئیس جمهوری آمریکا تشــبیه شــد، 
گفت: الیحه عــدم کفایت دولت را بیاورید 
و فعــال کنید. من قصــد دارم برگزیت را 
اجرا کنم اما شــما ترمز من را می کشــید.

جانســون همچنین الیحــه ای که دولت 
را به تمدید مهلــت برگزیت وادار می کند 
»الیحه تسلیم« خواند و تصریح کرد که به 
هر قیمتی انگلیس را ۳۱ اکتبر )۹آبان( از 
اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.»جان برکو« 

رئیس مجلس عوام انگلیس فضای پارلمان 
را مســموم توصیف کــرد و از نمایندگان 
خواست آداب گفت وگو در نهاد قانونگذار را 
رعایت کنند. کشیشان کلیسای انگلیس هم 
با صدور بیانیه ای از تحوالت اخیر پارلمان 
ابراز نگرانی کرده و گفته اند:  باید با احترام 
با یکدیگر گفت وگو و به سخنان هم گوش 
کنیم. لحن افراد هم در جلســات پارلمان 
و خارج از آن قابل قبول نیســت.در همین 
حال برخــی از نمایندگان مخالف برگزیت 
از سوی گروه های راست افراطی تهدید به 

مرگ شده اند.خانم نیکی مورگان وزیر اسبق 
آموزش انگلیس دیروز با انتشــار پیامی در 
توییتر، از دریافــت ایمیلی خبر داد که در 
آن نوشته شده اســت:  ما مجازات اعدام را 
بر می گردانیم و تمام شــما فاشیســت ها 
را با صندلی برقــی هالک می کنیم. تمام 
شما تروریست ها را نابود می کنیم تا نتوانید 
دمکراسی را از بین ببرید.دیگر نمایندگان 
مجلس هم از حمالت فیزیکی به دفاتر کار 
و یا درگیری های لفظی با مخالفان برگزیت 
خبــر مــی دهند.این تحــوالت، در حالی 

قانونگذاران را نگران کرده که سه سال پیش 
خانم »جو کاکس« نماینده مخالف برگزیت 
پارلمان انگلیس، توســط اعضای یک گروه  
راســت افراطی در خیابان به ضرب گلوله 
کشــته شــد.انگلیس حدود یک ماه دیگر 
مهلــت دارد تا درباره چگونگــی خروج از 
اتحادیه اروپا به توافق رسیده یا بدون توافق 
این اتحادیه را ترک کند.منتقدان دولت می 
گوید نخست وزیر انگلیس قصد داشت تا با 
تعلیق پارلمان، برگزیت را بدون مزاحمت 

نمایندگان اجرا کند. 

جانسون صدای 
 کلیسا را هم
 در آورد

دکتر علی اکبر عرب مازار در گفت و گو با "صبح اقتصاد":

 تا شفافیت نباشد،
 وضع مالیات بر خانه های 
خالی نتیجه ای نخواهد داد
یکی از مسائلی که اخیرا برای کنترل بازار مسکن 
 و کاهش قیمت خریــد خانه واجاره بها مطرح
 می شــود، وضع مالیات بــر خانه های بدون 
سکنه اســت. "صبح اقتصاد" در این زمینه 
سراغ دکتر علی اکبرعرب مازار، رئیس سابق 
ســامان مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد و استاد 
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ، رفته است تا 

نظر اورا در این خصوص جویا شود.....

صفحه 3



پرداخت ۲۳ هزار میلیارد ریالی پاداش 
بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۲۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد 
ریال در این هفته برای تســویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان و 
دانشگاهیان خبر داد.»محمد باقر نوبخت« روز جمعه در حساب 
شــخصی خود در توئیتــر تصاویری از جدول هــای تخصیص، 
پرداخت و تســویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان، 
دســتگاه های اســتانی و ۳۴ دســتگاه ملی ارائه کرد. براساس 
جدول منتشر شــده برای تسویه پاداش بازنشستگی فرهنگیان 
۲۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال و برای دانشــگاهیان ۷۸۵ میلیارد 
ریال پرداخت شده است.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن، برای 
تسویه پاداش بازنشستگان ۳۴ دستگاه ملی دیگر نیز نزدیک به 
۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و برای دســتگاه های ۳۱ استان نیز 
۴۴ میلیارد ریــال افزایش بودجه به آنها تخصیص یافت. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه دوشنبه گذشته در حساب شخصی خود 
در توئیتر نوشــته بود که نیمی از پاداش بازنشستگان سال ۹۷ 
هفته اول شــهریوماه پرداخت شــد و بقیه پاداش بازنشستگان 
شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته 
جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد. نوبخت اضافه 
کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز در آینده 

نزدیک پرداخت خواهد شد.

حباب نیم سکه به نزدیک صفر رسید
یک کارشناس بازار طال و ســکه با اشاره به اینکه نوسانات بازار 
جهانی طال به شــدت کاهش یافته اســت، گفت: در پی کاهش 
نوسانات بازار ارز داخلی و افت میزان تقاضا در بازار طال و سکه، 
میزان حباب نیم سکه به صفر نزدیک شده است.محمد کشتی 
آرای در گفت وگو با ایســنا، درباره با قیمت طال و سکه در هفته 
اخیر اظهار کرد: قیمت طال در بازارهای جهانی طی هفته گذشته 
تحت تاثیر اخبار سیاســی قرار داشت و محدوده نوسانات اونس 
جهانی در محدوده ۱۰ دالری بود.این کارشــناس طال و ســکه 
ادامه داد: در پی شــرایط بازار جهانی و نوسانات حداقلی نرخ ارز 
در بازار داخلی، میزان نوسان قیمت طال و سکه حدود یک درصد 
بوده است. وی بیان کرد: در کنار کاهش میزان نوسان ارز در بازار 
داخلی و اونس جهانی، کاهش تقاضا حباب نیم سکه و سکه های 
یک گرمی را به شدت کاهش داده و به صفر نزدیک شده است. 
کشتی آرای ادامه داد: بحران های گذشته در زمینه قیمت طال و 
سکه از بین رفته و دیگر نگاه سرمایه گذاری و سوداگری در خرید 
طال و سکه از بین رفته است.وی قیمت هر قطعه سکه تمام طرح 
قدیم را  چهار میلیون و ۱۰ هزار، سکه طرح جدید چهار میلیون 
و ۴۲ هزار، نیم سکه دو میلیون و ۶۰ هزار، ربع سکه یک میلیون 
و ۲۶۰ هزار و سکه های یک گرمی را ۸۷۰ هزار تومان اعالم کرد. 
این کارشناس طال و سکه در انتها هر مثقال طال را یک میلیون 
و ۷۸۰ هزار تومان و هر گرم طالی خام ۱۸ عیار را ۴۱۱ هزار و 

۲۰۰ تومان بیان کرد.

 ۴۵ درصد پرداخت های موبایلی کمتر
 از ۲۰۰۰ تومان

طبق آمار شــرکت شاپرک ۴۵ درصد تراکنش های انجام شده با 
ابزار پذیرش موبایلی در مرداد امسال کمتر از ۲۰۰۰ تومان و ۳۵ 
درصد نیز بین ۵۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان بوده که حاکی از استفاده 
گســترده از درگاه های پرداخت برای خریدهای خرد اســت.به 
گزارش ایســنا، شرکت شــاپرک گزارش وضعیت دامنه مبلغی 
تراکنش هــای ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشــگاهی، 
ابــزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتــی در مرداد ماه را 
منتشر کرده که بر اساس آن وضعیت دامنه مبلغی تراکنش های 
کارتخوان های فروشــگاهی و دامنه مبلغــی تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی و موبایلی در مرداد ماه امســال بررســی شده 
است.در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون  
و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲۶۱۶ میلیارد ریال در شــبکه شاپرک 
انجام شده اســت که در ســهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش 
اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی 
از تمام تراکنش های شبکه پرداخت داشته است.آمار اعالم شده 
از دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می دهد 
که بیشترین تراکنش با ســهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل 
تراکنش های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی 

در بازده بیشتر از ۵۰۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است.

اولین دوره »اصول حاکمیت آموزشي« در 
استان اصفهان برگزار گردید

بــه گزارش روابــط عمومي اداره کل آموزش فنــي و حرفه اي 
اســتان اصفهان،آرش اخوان طبسي مدیر کل استان در تشریح 
این خبر گفت: در راســتاي نیاز آموزشگاههاي فني و حرفه اي 
آزاد در حــوزه ارتقاءمهارت، با همــکاري اداره کل، خانه مهارت 
و مؤسسه بشری پژوه ســمینار طرح توانمندسازي مؤسسین و 
مدیران آموزشــگاههاي آزاد با حضور دکتر علوي استاد دانشگاه 
شیراز، فرناز تهرانپور کارشناس آموزش شرکت بشري پژوه پارک 
علم و فناوري خراسان، حسین مصلي نژاد رییس اداره مؤسسات 
کارآموزي آزاد و مشــارکت هاي مردمي استان، محمد دهقاني 
رییس کانون انجمن صنفي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد 
اســتان و ۶۰ نفر از مؤسســین و مدیران آموزشگاههاي آزاد در 
محل سالن شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید.وي بیان داشت: 
این دوره هاي آموزشي با ارائه ۴ فصل با موضوع اصول حاکمیت 
آموزشــي »الگوي آموزشگاه داري«، بالنده سازي اعضاي هیئت 
مدیره »ویژه آموزشــگاههاي حقوقي آزاد«، بازاریابي و مدیریت 
بازار »بازارشناســي، بازارســازي و بازارداري در آموزشگاهها« و 
اصول برندسازي در آموزشگاهها  با هدف توانمندسازی آموزشگاه 
هاي فني و حرفه اي آزاد اســتان اصفهــان به صورت جداگانه 
برگزار مي گردد.آرش اخوان طبســي طي ســخنراني، خواستار 
توجه ویژه مدیران آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد در استفاده 
بهینه از این دوره هاي آموزشــي شد و افزود: ارزیابي امروز براي 

ادامه مسیر باارزش بوده و اهمیت ویژه اي دارد.
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اقتصاد کالن

یکی از مســائلی که اخیرا برای کنترل بازار مســکن 
 و کاهــش قیمــت خرید خانــه واجاره بهــا مطرح
  می شود، وضع مالیات بر خانه های بدون سکنه است. 
"صبــح اقتصــاد" در این زمینه ســراغ دکتر علی 
اکبرعرب مازار، رئیس ســابق سامان مالیاتی و معاون 
وزیر اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ، 

رفته است تا نظر اورا در این خصوص جویا شود.
بفرمایید که علت وجود قانون اخذ مالیات از خانه های 

خالی چیست و چرا اجرایی نمی شود؟
 مالیات بر خانه های خالی از ســکنه حدود دو سال است که 
تصویب شده و به دولت هم ابالغ شده و سازمان امور مالیاتی 
نتوانســته آن را اجرا کند و به عبارتــی دولت اجرای آن را به 
تعویق انداخته اســت. اخیرا هم الیحه ای برای اضافه ارزش 
سرمایه بخش مسکن به مجلس برده شده و توضیحشان این 
اســت که نوســاناتی که در بخش بازار مسکن رخ داده باعث 
انتفاع عده ای شده و از محل این انتفاع باید مالیات بپردازند. 
این الیحه هم مدتی است که در مجلس مطرح شده و چندین 

بار هم بحث شده که چرا به صحن علنی نمیرود. 
در بخش مســکن دولت به دنبال وصول مالیات اســت. این 
مالیاتها در ســالهای قبل هم وجود داشــتند مانند مالیات بر 
اراضــی بایر و مالیات بر خانه های خالــی. دولت در آن دوره 

هــا به دالیل مختلفی ایــن کار را متوقف 
کرده اســت. یکی از دالیل این اســت که 
در ایران قیمت مســکن به تعادل نرسیده 
و بخــش اعظم درآمد خانوار و هزینه های 
مردم صرف مسکن و اجاره مسکن میشود. 
قیمت مسکن در حال افزایش است و اگر 
مالیات دیگری هم برایش وضع کنند باعث 
افزایش بیشتر قیمت مسکن هم خواهد شد 
و فشــار بسیار زیادی به طبقات کم درآمد 
خواهد آورد. علت اینکه  در حال حاضر هم 
نتوانســتند اجرایش کنند به همان علتی 
است که در گذشــته این قانون تصویب و 
اجرا شده و در مرحله اجرا با شکست مواجه 
شده و ناچارا دولت آن را حذف کرده است. 
عمده ایراد این اســت که برای اخذ چنین 
مالیاتی نیاز به اطالعات جامعی از مسکن 
داریم. صرف این که قانونی تصویب شــود 
قابلیت اجرا پیدا نمی کند و بایست برایش 
قابلیت اجرا یافت در غیر این صورت باعث 
افزایش قیمت و تشــنج بازار و تبعیض در 
اجرا و فســاد اداری خواهد شــد. برای هر 

قانون مالیاتی باید مدیریت اجرایی لحاظ شود. 
در کشــور ما در بخش مســکن اطالعات کافی وجود ندارد. 
مالیات بر خانه های خالی نوعی جریمه است. درآمد، مصرف و 
ثروت، پایه های مالیاتی هستند. خانه های خالی که درآمدی 
برای شــخص نداشته است، مصرف هم که نشده، پس دارایی 
است. پس باید عنوان شود که شما دارای دارایی هستید و باید 

مالیات پرداخت کنید.
مسکن بحث بسیار پیچیده ای دارد. اجاره مسکن تا ۱۵۰ متر 
در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان معاف از مالیات است، پس 
چرا این خانه ها را اجاره نمی دهند؟ ضمن اینکه تعریف خانه 
خالی کجاســت؟ آیا بر اساس اینکه قبض مصرفی آب و برق 
یک خانه پایین است می توانیم آن را خانه خالی تلقی کنیم؟ 
بعنوان مثال دولت میگوید قصد اخذ مالیات از خریداران سکه 
را دارد. این کار از کسانی که از بانک سکه خریداری کرده اند 

امکانپذیر است اما اگر افراد از طالفروشی 
خریداری کرده باشند به چه صورتی اخذ 
مالیات امکانپذیر اســت؟ حال اگر فردی 
ســکه ها را از بانک خریداری نموده ولی 
نفروشــد و درآمدی هم از این راه کســب 
نکرده باشد، چه؟  این کار اگر اجرا شود بی 
عدالتی و تبعیض است. البته اگر شغل فرد 
خرید و فروش باشــد باید مالیات پرداخت 
کند. قانــون در بخش مالیاتها باید با دقت 

نوشته شود و حقوق مردم لحاظ گردد.
زمیــن تنها دارایی در ایران اســت که در 
طول ۵۰ سال گذشته باالترین درصد سود 
را داده اســت، زمین را نمی شود از خارج 
وارد کرد. اگر قرار است در این زمینه کاری 
انجام شــود باید ریشه ای و صحیح باشد. 
اکثــر ویالهای خارج از تهران فاقد ســند 
هستند پس از کجا می توان فهمید هر فرد 

چه میزان دارایی دارد؟ 
پس شــما با اجرای این قانون بدون 

اطالعات دقیق مخالف هستید؟
هر فعالیت اقتصادی که اتفاق بیفتد برروی 
زمیــن می افتد پــس زمین جای مهمی اســت که ما اصال 
سراغش نرفتیم. در جنگ لبنان شهر بیروت ویران و تخریب 
شد. به دلیل اینکه لبنان پولی نداشت خواستند کمکش کنند. 
اولین پروژه این بــود که بانک جهانی به آنها وام داد تا طرح 
کاداســت را اجرا کنند و مشخص شود زمینها متعلق به چه 
کسی است. به دلیل پیچیدگی حوزه مسکن، سیاستگذاری در 
آن مشکل است و به سادگی نمی توان کار کرد. مخصوصا در 
ایران، چون بخش مسکن از نظر اقتصادی بسیار مهم است و 
وقتی می خواهند اقتصاد را راه بیندازند اول در بخش مسکن 
سرمایه گذاری می کنند چون ۴۰۰ صنعت را پشت سر خود 
به حرکت در می آورد. بنابراین به دلیل مهم بودن این بخش 
اخــذ مالیات باید به دقت صورت گیــرد. در حال حاضر ابزار 
اجرای قانــون مالیات بر خانه های خالی را نداریم و اگر اجرا 
شود باعث  تبعیض، فساد و بی عدالتی در کشور میشود. برای 

اجرای چنین کاری نیاز به طرح ســامانه ملی اسناد و امالک 
کشور است که منافع بسیاری به جز مالیات دارد. دولت باید 
اجرای این طرح را در اولویت بگذارد. مســکن بخش حساس 
در اقتصاد اســت و دولت هم قصد رونق اقتصاد را دارد و باید 
به سراغ مســکن برود. دولت از طرفی برای مسکن وام ارزان 
میدهد و از سوی دیگر اخذ مالیات را مطرح می کند و قیمت 
را باال می برد. در کشورهای دیگر مسکن زیاد است و قیمتش 
باال نمی رود. سیاست مالیاتی، سیاست بلند مدت اقتصادی 
اســت و حال که دولت بی پول شــده نمیتواند با سرعت به 
سمت مالیات برود و باید از سیاست پولی استفاده کند و بانک 

مرکزی باید در کوتاه مدت اقتصاد را حرکت دهد.
نظرتان در خصوص سامانه ملی اسکان 

و امالک کشور چیست؟
در خصوص طرح ســامانه ملی اســناد و 
امالک )طرح کاداســت( بایــد گفت، در 
سال ۱۳۵۲ به دلیل باال رفتن قیمت نفت 
درآمدها به سمت تهران روانه شد و قیمت 
مسکن به طور ناگهانی باال رفت، این طرح 
قرار بود از آن سال پیاده شود که هنوز هم 
نشــده. در اتفاقاتی مانند سیل و جنگ و 
... وقتی خانه ای از بین میرود چگونه می 
تــوان ثابت کرد این خانه مال چه کســی 
است؟ مســئول پیاده کردن این طرح در 
کشور ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
است. این طرح مانند کد ملی افراد که کد 
شناسایی آنهاست برای امالک هم همین 
طور است. در صورت اجرای این طرح فساد 
و زمین خواری و امکان فروش یک واحد به 
چند نفــر از بین میرود. این طرح در ایران 
اجرا نشــد چون فساد در بخش امالک در 
کشور ما بسیار باالست. با اجرای این طرح 
همه امالک قابل شناسایی هستند. اقتصاد 
پدیده ای پیچیده اســت و موضوع مسکن 

در اقتصاد پیچیده تر از موضوعات دیگر اســت چون در ایران 
بسیاری از دارایی ها به زمین و مسکن تبدیل می شود. دولت 

باید ابتدا به دنبال راه اندازی سامانه ملی اسناد و امالک باشد 
و تمام امالک کشور باید دارای سند باشند. از تهران که خارج 
شوید بسیاری از امالک فاقد سند هستند. اسنادی هم داریم 
که تقلبی هستند. چون شفافیت وجود ندارد تبعیض، تقلب و 
فشار ایجاد میشــود. در بخش مالیات باید این نقص عمده را 
رفــع کنیم و قانون را با عدالت کامل اجرا کنیم. در دوره های 
قبل هم قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شــد و بعد از 
دو ســال اجرا، متوقف شــد، در حال حاضر هم همان نقصها 

وجود دارند. 
در صورت اجرایی شــدن و گرفتن مالیات، تاثیر آن بر 

بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
قیمت مسکن تابع عوامل بســیاری است. با اجرای این طرح 
ممکن است قیمت اجاره ها نیز باال برود. چون وقتی افراد در 
بازار انحصاری فعالیت می کنند و عرضه کم اســت زمانی که 
مالیات اخذ شــود بار مالیاتی به دوش مصرف کننده منتقل 
میشــود. برای اجاره مسکن مبلغی به عنوان پول پیش که در 
قرارداد بعنوان قرض الحسنه ذکر میشود و مبلغی هم بعنوان 
اجاره در نظر گرفته میشود. قبال چنین چیزی نبود و فقط اجاره 
دریافت میشد. این مبلغ پول پیش از سیاستهای مدبرانه دولت 
وقت به وجود آمد. آن زمان مبلغ اجاره باال رفت و قانون عسر و 
حرج گذاشته شد. یعنی اگر کسی نتوانست 
مبلغ اجاره را پرداخت کند مالک نمی تواند 
مستاجر را مجبور به تخلیه کند. بعدها این 
قانون برداشته شد ولی مبلغ پول پیش سر 
جایش ماند و با این کار وضع اجاره نشینها 
بســیار وخیم تر شد.هر سیاست اقتصادی 
ابعاد و الیــه های مختلفــی را در بر می 
گیرد و به همین دلیل بســیار مهم است 
که در سیاســتی که اخذ میشــود دقت و 
توجه کافی شود و تبعات آن نیز مالحظه 
گــردد.در ایران به سیاســت اقتصادی به 
دلیل پولدار بودن دولت و بزرگ بودن بدنه 
دولت، توجه نشــده است. دولتها در طول 
سالهای گذشته به دلیل در اختیار داشتن 
پول نفت، مانند خــان زاده عمل کردند و 
به اقتصاد توجهی نداشتند. هر وقت دولتها 
بی پول می شــوند تازه می فهمند اقتصاد 
چیز مهمی است بعد می خواهند با عجله 
از ابزار اقتصاد استفاده کنند. اقتصاد علمی 
است که باید با ابزارهایش به آن پرداخت.  
طرح انواع مالیاتها در دولت و مجلس نیز در 
روزهــای اخیر از این نوع نگرش به اقتصاد 

نشات میگیرد.
به قول موالنا که میگوید: از قضا سرکنگبین صفرا فزود.

دکتر علی اکبر عرب مازار در گفت و گو با "صبح اقتصاد":

تا شفافیت نباشد، وضع مالیات بر خانه های خالی  نتیجه ای نخواهد داد

ملی  در خصوص طرح سامانه 
اسناد و امالک )طرح کاداست( 
باید گفت، در ســال 1۳۵۲ به 
دلیل باال رفتــن قیمت نفت 
درآمدها به سمت تهران روانه 
شــد و قیمت مسکن به طور 
ناگهانی بــاال رفت، این طرح 
قرار بود از آن سال پیاده شود 
که هنوز هم نشده. در اتفاقاتی 
مانند سیل و جنگ و ... وقتی 
بین میرود چگونه  از  ای  خانه 
می تــوان ثابت کرد این خانه 
است؟ مسئول  مال چه کسی 
پیاده کردن این طرح سازمان 
امالک کشور  و  اســناد  ثبت 
اســت. در صورت اجرای این 
طرح فســاد و زمین خواری 
و امکان فــروش یک واحد به 

چند نفر از بین میرود.

اقتصاد پدیده ای پیچیده است 
و موضوع مســکن در اقتصاد 
پیچیده تر از موضوعات دیگر 
بسیاری  ایران  در  چون  است 
از دارایی ها به زمین و مسکن 
تبدیل می شــود. دولت باید 
ابتدا بــه دنبــال راه اندازی 
سامانه ملی اســناد و امالک 
باشد و تمام امالک کشور باید 
دارای سند باشند. از تهران که 
خارج شوید بسیاری از امالک 
فاقد سند هستند. اسنادی هم 
داریم که تقلبی هستند. چون 
ندارد تبعیض،  شفافیت وجود 
تقلب و فشــار ایجاد میشود. 
در بخش مالیات باید این نقص 
عمده را رفع کنیم و قانون را با 

عدالت کامل اجرا کنیم

در حال حاضر ابزار اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی را نداریم و اگر اجرا شود باعث  تبعیض، فساد و 
بی عدالتی در کشور میشود. برای اجرای چنین کاری 
نیاز به طرح سامانه ملی اسناد و امالک کشور است که 
منافع بسیاری به جز مالیات دارد. دولت باید اجرای 
این طرح را در اولویت بگذارد. مسکن بخش حساس 
در اقتصاد است و دولت هم قصد رونق اقتصاد را دارد 
و باید به سراغ مســکن برود. دولت از طرفی برای 
مسکن وام ارزان میدهد و از سوی دیگر اخذ مالیات 

را مطرح می کند و قیمت را باال می برد

سارا شکری

بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی ساخت 
و ســاز در حال حاضر بــه دلیل درگیری با 
چهار قانون مزاحم و اختالل در روند دریافت 
نقدینگــی، توان الزم را بــرای ایجاد تعادل 
در بازار مسکن از دســت داده است. بر این 
اساس سازندگان شش پیشنهاد رونق بخش 
را به معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی ارایه کرده اند.به گزارش ایسنا، از 
اوایل ســال ۱۳۹۶ با بروز اولین نشانه های 
مثبت در بخش مسکن، اصالح قانون پیش 
فروش به عنــوان مهمترین بــازوی تامین 
نقدینگی بخش ساخت و ساز کلید خورد اما 
با وجود رفت و برگشتهای مکرر بین مجلس 
و دولت، هنوز الیحه اصالحی تدوین نشــده 
است. تســهیالت ۱۶۰میلیون تومانی خرید 
نیز با توجه به جهش قیمت مسکن، کمک 
چندانی به جریان تولید مســکن نمی کند؛ 
چرا کــه بخش تقاضا به دلیــل عدم توازن 
بین قیمت مســکن با قدرت پوشش دهی 
تســهیالت بانکی توان ایجاد تحرک در بازار 

مسکن را به طور کامل از دست داده است.
با وجود آنکه کشــور ایران سالیانه به تولید 
حدود ۹۰۰ هزار واحد مســکونی نیاز دارد 
بخش عرضه مســکن با قوانیــن مزاحمی 
همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم 
درگیر اســت. افزایش شــدید هزینه پروانه 
ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده 
است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق امالک 
در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معامالتی 
امالک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان 

در صورت اجرا تورم بســیار سنگینی را در 
قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و ســایر وجوه 
پرداختی به صنعت ســاختمان تحمیل می 
کند.البته زمستان ســال گذشته ۱۱۴ هزار 
پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر 
پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این 
تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از 
سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع 
به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین 
دســت و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته 
شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا 
را بدهد و بخش مســکن از نوسانات ادواری 
مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای 
آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای 
دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی 
افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد 
رکود شــده است.چالشهای شــش گانه در 
بخش عرضه مسکن، انبوه ســازان را بر آن 
داشته تا مشکالت این حوزه را طی نامه ای 
با محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی که به تازگی این سمت را 
در اختیار گرفته مطــرح کنند. در این نامه 
با اشــاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار، راهکارهایی برای برون 
رفت از وضعیت فعلی ارایه شده است.ضرورت 
اجرای کامل قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن خصوصــاً ماده یک 
آن به عنوان اولین ظرفیت قانونی اســت که 
به آن اشاره شده اســت. این قانون در سال 
۱۳۸۷ به منظــور تحقق اصــل ۳۱ قانون 

اساسی که دولت را مکلف به تأمین مسکن 
مناســب برای آحاد جامعه با اولویت اقشار 
کم درآمد کرده به تصویب مجلس شــورای 
اســالمی رسیده اســت. طبق ماده یک این 
قانون دولت مکلف به تأمین زمین مناســب 
با کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام 
شــده مسکن اســت و به موجب ماده ۶ آن 
کلیه وزارتخانه ها و مؤسســات و شرکتهای 
دولتــی موظف به واگــذاری زمین های در 
اختیار خود، به صورت رایگان به وزارت راه و 
شهرسازی شدند. همچنین دولت در ماده ۱ 
مکلف به تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
و اعمال معافیت مالیاتی شــده است. اجرای 
کامل ماده ۱ این قانون مغفول مانده و عزمی 
جــدی می طلبد. تدوین آئیــن نامه، اصالح 
یا حذف شــیوه نامه های صــادره از ناحیه 
وزارت راه و شهرســازی در خصوص قانون 
نظام مهندســی و کنترل ساختمان مصوب 
۱۳۷۴ نیز از دیگر موارد اشــاره شده در این 
نامه است.  به اســتناد ماده ۲۹ قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن 
و شهرسازی ) راه و شهرسازی ( موظف است 
حداکثر ظرف مــدت ۶ ماه از تاریخ تصویب 

قانون ) اسفند ۱۳۷۴( آئین نامه نظام صنفی 
کارهای ســاختمانی موضوع قانون را تهیه و 
جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند، 
اما هنوز پس از گذشــت ۲۴ سال وزارت راه 
و شهرسازی اقدام مؤثری در این خصوص به 
عمل نیاورده است.از دیگر معضالت اساسی 
در مــورد اجــرای قانون نظام مهندســی و 
کنترل ساختمان، شیوه نامه ابالغی وزارتخانه 
در اجــرای آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون 
فوق الذکر اســت. به باور سازندگان، صرف 
نظر از آنکه آئین نامه مغایرتهای قانونی دارد 
و فراتر از مفاد ماده ۳۳ قانون اســت. از آن 
مهمتر شــیوه نامه ابالغی نیز دارای ایرادات 
قانونی متعدد است که حتی برخی از مواد آن 
توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 
احترام به آرای صادره از دیوان عدالت اداری 
و اجرای آن توسط مقامات دولتی مورد انتظار 
اســت.اخیراً دو فراخوان جهت مشارکت در 
ساخت از طرف سازمان ملی زمین و مسکن 
و شرکت بازآفرینی شهری ایران داده شده که 
انبوه سازان می گویند به دلیل یکطرفه بودن 
قرارداد و اینکه "شریک" در قالب "پیمانکار" 
دیده شده و نه "سرمایه گذار" مورد استقبال 

قرار نگرفته اســت. به قرارداد تنظیم شــده 
از ناحیه ســازمان ملی زمین و مســکن ۴۲ 
ایراد اساســی و به قرارداد تنظیمی شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران ۷ ایراد وارد بود که 
شرکت بازآفرینی شهری به نظرات این کانون 
توجــه و اعالم کرد که ایرادات مذکور مرتفع 
خواهد شد اما در فرم قرارداد منتشر شده از 
ناحیه سازمان زمین و مسکن هیچ اصالحی 
رؤیت نشــد.همچنین ســرعت بخشیدن به 
اصالح قانون پیش فروش از دیگر موارد تاکید 
شده در این قانون است. انبوه سازان معتقدند 
قانــون پیش فروش که در ســال ۱۳۸۹ به 
تصویب رســید قانونی کامال یکطرفه است و 
هیچیک از مواد منافع مشروع تولید کننده در 
آن نشده است. بسیاری از نمایندگان مجلس، 
مقامات قوه قضاییه و مجریه اذعان دارند که 
قانــون مزبور باید اصالح شــود و هم اکنون 
نیز در کمیســیون قضایی مجلس پیشنهاد 
اصالحی آن در دست بررسی است ولی روند 
بررسی بسیار کند پیش می رود و نیاز است 
از طرف وزارت راه و شهرسازی از طرق قانونی 
ومذاکره با نمایندگان محترم ضرورت تسریع 
موضوع تأکید شــود. اصالح مــاده ۵ قانون 
بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نیز 
یکی دیگر از خواسته های سازندگان عنوان 
شده اســت. تا قبل از سال ۱۳۸۶ حق بیمه 
کارگران پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی 
۴درصد حداقل دســتمزد روزانه بود در سال 
۱۳۸۹ حق بیمه به ۴درصد حداقل دستمزد 
ماهانه افزایش یافت)یعنی ۳۰ برابر( و هدف از 

تصویب این قانون برخورداری کلیه کارگران 
ساختمانی از تمامی خدمات سازمان بود ولی 
با سهمیه بندی و تعیین محدودیت از طرف 
سازمان تامین اجتماعی این هدف قانون گذار 
تحقق نیافت و مجددا ماده ۵ اصالح و مقرر 
شــد این هدف با اخذ ۱۵درصد از مجموع 
عوارض صدور پروانه ساختمان محقق شود. 
لکن کماکان کارگران شــاغل در پروژه های 
انبوه ســازان محروم از این خدمات هستند. 
مگر آنکه انبوه ساز یک بار ابتدای درخواست 
پروانه ساختمان بیمه کارگران را به سازمان 
پرداخــت کنــد و یک بار هم آخــر هر ماه 
فهرســت کارگران و کارکنان کارگاه خود را 
برای تامین اجتماعی ارسال کند. به هرحال 
انبوه سازان مجبور هستند بیمه کارگران را 
دوبار پرداخت کند.از ســوی دیگر ماده ۶۴ 
نحوه قیمت گذاری کمیســیون ماده ۶۴ بر 
اســاس بلوک بندی و نه تعیین قیمت برای 
هر معبر متناسب باشــد  ارزش و مرغوبیت 
آن اســت و پهنــه این بلوک بنــدی آنقدر 
وسیع اســت که هیچ مناسبتی بین امالک 
واقع در هر بلوک دیده نمی شــود. ضمنا بر 
خالف ســالهای گذشــته که قیمت گذاری 
کمیســیون ماده ۶۴ مبنای تعیین عوارض 
صدور پروانه ساختمانی بود شهرداری رأساً 
به تدوین دفترچــه ارزش معامالتی جهت 
تعیین عــوارض اقدام کرده اســت. عبارت 
"ســایر وجوه" مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ 
هنوز تعیین نشده و بعد از ۴ سال همچنان 

بالتکلیف است.
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