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نق��ش  مختل��ف  حوزه ه��ای  در  اصن��اف 
رون��ق  و  اش��تغال  ایج��اد  در  تاثیرگ��ذاری 
از  اقتص��ادی دارن��د و بی تردی��د حمای��ت 
بنگاه های اقتصادی ک��ه گردش مالی زیادی 
در اقتصاد کش��ور ایجاد می کنند، در شرایط 
نامناسب موجود، نه فقط یک تصمیم عاقالنه، 
بلکه یک ضرورت است. اما نکته بحث برانگیز 
اینجاس��ت که پشت پرده تصمیم ناکارآمدی 
که درب��اره کاهش میزان کارمزد مش��اوران 
امالک در معامالت مس��کن ب��ا تمام تبعات 

منفی آن گرفته شده، چیست؟
قری��ب به ی��ک ده��ه از بی ثباتی ش��غلی 
ش��دید فعاالن حوزه صنفی مشاوران امالک 
مقاط��ع  زمان��ی  دوره  ای��ن  در  می گ��ذرد. 
طوالن��ی رک��ود و همچنی��ن چن��د مقط��ع 
زمان��ی، رون��ق هیجان��ی در ب��ازار مس��کن، 
موجب ش��د بهره برداری مناسب از تجربیات 
 و اس��تعدادهای متع��دد ای��ن صنف میس��ر 

نشود. 
بسیاری از فعاالن این حوزه به دلیل همین 
ش��رایط نامس��اعد ترک کار کردن��د و برخی 
متهم ش��دند؛ حال آنکه جز معدود تخلفاتی 
که می ش��ود مش��ابه آن را در تمامی صنوف 
مش��اهده ک��رد، نقش موثر دفات��ر امالک در 
کارسازی معامالتی، قابل انکار نیست، این در 
حالی اس��ت که فعاالن این صنف، با عملکرد 
خود بیشترین حجم دادوستد پولی فی مابین 

افراد عادی جامعه را رقم می زنند.
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه تعرف��ه قانونی 
کمیس��یون این بنگاه ها در کش��ور ما، بسیار 
نازل ت��ر از ارق��ام جهان��ی آن اس��ت، با این 
ح��ال در تازه ترین فع��ل و انفع��االت انجام 
ش��ده در این حوزه و در راس��تای حمایت از 
مصرف کنن��دگان، می بینی��م ک��ه تصمیم به 
کاهش این تعرفه تا حدود نصف میزان قبلی 

گرفته شده است.
س��وال اولی که در این باره به ذهن متبادر 
می شود این است که چرا مسئوالن در هنگام 
افزای��ش نجوم��ی و افسارگس��یخته قیم��ت 
مصال��ح و حمل ونقل و دس��تمزد و به تبع آن 
تورم ش��دید و گران ش��دن چندده درصدی 
مس��کن، حمایتی از مصرف کننده نداشتند و 
تدابیر امروز را مد نظر قرار ندادند و اکنون با 
کاهش چند دهم درصد از کمیس��یون واسط 
معامله، در پی ایجاد چه تعدیلی در ش��رایط 

بازار مسکن به نفع متعاملین هستند؟
س��وال دوم در ای��ن زمینه این اس��ت که 
مگر مش��اوران امالک در کشور ما که عمدتا 
از درآم��د ثاب��ت، بیمه و حقوق اس��تخدامی 
محرومن��د، در فضای اقتص��ادی دیگری جز 
همین کش��ور ارتزاق می کنن��د که حاال باید 
برخالف روند تصاعدی و تورم در هزینه های 
زندگ��ی، از عای��دی قانونی آنها ت��ا این حد 

کاسته شود؟
و س��وال س��ومی ک��ه در این ب��اره مطرح 
می ش��ود این است که عدم تمکین از تصمیم 
اتخاذ ش��ده به دالیل مختلف، آیا جز ترویج 
تخلف در این صنف، تاثیر منفی بر س��المت 
معام��الت و ب��روز اخت��الف مال��ی و حت��ی 
درگی��ری بین افراد و مش��اوران امالک و در 
نهایت مفتوح ش��دن پرونده ه��ای متعدد در 
محاکم قضایی و شبه قضایی، حاصل دیگری 

برای جامعه خواهد داشت؟
و چهارمی��ن و آخرین س��وال درب��اره این 
موض��وع این اس��ت ک��ه آی��ا بهتر نب��ود با 
کیفی س��ازی و الزام به ارتقای خدمات، نظیر 
آنچه که در دفاتر امالک کشورهای پیشرفته 
ارائه می ش��ود، رضایتمندی طرفین معامالت 
ملک��ی و درآمد بهتر برای این صنف را ایجاد 

کرد؟!
به نظ��ر می رس��د وق��ت آن رس��یده ک��ه 
اتحادیه ه��ای صنف مش��اوران امالک و اتاق 
اصن��اف تحول��ی جدی در نگاه خ��ود به این 
مقوله را در دس��تور کار ق��رار دهند تا دیگر 
ش��اهد تصمیماتی از این دس��ت شعارگونه و 
عمال ضدحمایتی از اصناف نباش��یم که اثری 
خالف اهداف مورد انتظار ما در حوزه اقتصاد 

به دنبال داشته باشد.
در نهایت اینکه ما باید توجه داشته باشیم 
که مش��اوران ام��الک هم بخش��ی از فعاالن 
اقتص��ادی همین جامعه هس��تند که از قضا 
نقش��ی بزرگ در ایجاد گردش مالی و تعالی 
صنعت مادر ساختمان دارند و حمایت از آنها 
و فعالیت شان نقش مهمی در بهبود وضعیت 
اقتص��ادی در حوزه مس��کن کش��ور خواهد 

داشت.
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بررسی دلیل کاهش تقاضا برای خرید لوازم خانگی

مردم دیگر برای خرید ولع ندارند 

جلوی افزایش کارمزد را گرفتیم

اتحادیه خواهان افزایش کارمزد است

به اندازه 2.5 میلیون تومان شاد شویم!

حق کمیسیون باید ثابت باشد

رئی��س اتحادیه لوازم خانگی ب��ه ۳ دلیل عمده کاهش تقاضا 
ب��رای خرید لوازم خانگی اش��اره کرد و گف��ت: اعتقادات افراد 
جامعه موجب ش��ده در ماه های مح��رم و صفر خرید نکنند، به 
همین دلیل تقاضا کمتر اس��ت. دوم اینکه خوشبختانه با رشد 
تولید توانس��ته ایم بخش اعظمی از بازار را اشباع کنیم؛ البته نه 
به صورت ۱۰۰ درصد، بلکه ۷۰ درصد آن را پوش��ش دادیم که 
منجر به کاهش خریدهای اضافی ش��ده اس��ت. در نهایت نکته 
س��وم آنکه مردم برای خرید دیگر ولع ندارند، چراکه جنس به 
ان��دازه کافی وجود دارد. اکبر پازوکی در گفت وگو با ایلنا افزود: 
ما از سال ۹۶ تحریم هستیم و این تحریم ها نسبت به سال های 
گذش��ته چندین برابر ش��ده است. در این ش��رایط یک کاسب 

اگر تا حدی سود نداشته باشد، در این بازار پرالتهاب 
نمی ماند و ترجیح می دهد سرمایه خود را در بانک ها 
سپرده گذاری کند تا حداقل بهره ۱۸ درصد بگیرد و 
با فرض سرمایه یک میلیارد تومان و سود ۱۸ درصد، 

ماهانه ۱۸ میلیون تومان سود دریافت می کند.
پازوکی با اش��اره به اینکه س��ازمان ام��ور مالیاتی 
مبل��غ معینی را ب��رای فروش��ندگان در نظر گرفته، 

در ای��ن زمینه توضی��ح داد: صنف لوازم خانگ��ی خود نیز یک 
مصرف کننده اس��ت. کاالیی را خریداری می کند و نرخی که از 
طرف س��ازمان مالیاتی برای آن تعریف شده باید روی اجناس 
قرار بگیرد و اجناس به فروش برس��ند. ب��ه همین جهت برای 

کندوکاو این موضوع ابتدا باید به سراغ تولیدکنندگان 
رفت و این س��وال را پرسید که محصولی را که تولید 
کرده ای��د، می خواهید به بنکدار ی��ا مغازه تک فروش 
تحوی��ل دهید؟ و به چ��ه نرخی فروخته می ش��ود؟ 
آی��ا ش��ما در یک ماه تا یک س��ال گذش��ته افزایش 
ن��رخ داش��ته اید؟ در صورتی که جواب مثبت باش��د 
این اس��تدالل وجود دارد که فوالد، مواد پالس��تیک، 
پتروش��یمی، رنگ و تمامی قطعات اولیه س��اخت یک محصول 
را ب��ه نرخ روز خریداری می کنیم. وی ادامه داد: این اس��تدالل 
پربیراه هم نیس��ت زیرا برای وارد کردن قطعه  از خارج از کشور 
که توان تولید آن در کش��ور وجود ندارد باید ارز را به نرخ روز 

خریداری کرد. قاعده قیمت گذاری نیز باز اس��ت ما در صورتی 
که می خواهی��م یک نرخ ثابت، رقابت س��الم و یک بازار بدون 
حاشیه اعم از تولیدکننده، فروشنده و خریدار داشته باشیم ابتدا 
باید بدانیم منبع و ماخذ تولید کجاس��ت؟ رئیس اتحادیه لوازم 
خانگ��ی اضافه کرد: ما باید در عرصه تولید کاری کنیم. به جای 
اینکه بانک ه��ا کارت اعتباری صادر کنند و به کارمندان دولت 
هدیه دهند، همین مبلغ را با سود ناچیز در اختیار تولیدکننده 
ق��رار دهن��د و صفر ت��ا صد کاال تولیدی باش��د. اگ��ر دولت به 
کم��ک تولید بیاید و م��واد اولیه و ارز مورد نی��از را در اختیار 
تولیدکنن��ده قرار دهد کارگر بیکار نمی ش��ود و مغازه ها کاالی 

قاچاق نمی فروشند که خوشبختانه در صنوف ما وجود ندارد.

مه��دی نجف پ��ور، رئیس انجم��ن حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان در این زمینه در گفت وگو با گسترش نیور 
عنوان کرد: بعد از مدت ها بحث، بررسی و مذاکره تکلیف 
کارمزد مشاوران مسکن با تک نرخی شدن و کاهش نسبی 
این نرخ مش��خص ش��د. نجف پور در این باره اظهار کرد: 
چن��دی پیش به دنب��ال وصول خبری مبن��ی بر تقاضای 
افزایش کارمزد مش��اوران مسکن، این موضوع در دستور 

کار انجمن قرار داده شد. 
در همی��ن راس��تا این موضوع در جلس��ه کمیس��یون 
نظ��ارت اتاق اصناف اس��تان ته��ران به بحث و بررس��ی 
گذاش��ته ش��د. در این جلس��ه اعضای انجمن به خوبی از 
حق��وق مصرف کنن��دگان دف��اع کردند. موض��ع انجمن 
آن ب��ود که نه تنها مخالف افزایش کمیس��یون مش��اوران 
 مس��کن هس��تیم بلک��ه ن��رخ کنون��ی هم بای��د کاهش 
یابد.   ما با استناد به ۴ دلیل مهم خواستار کاهش کارمزد 

ش��دیم. خوش��بختانه پیگیری ه��ا، مذاکرات و 
گفت وگوه��ا نتیجه داد و در نهایت به اتفاق آرا 
نرخ کارمزد مش��اوران ام��الک مقداری کاهش 

یافت.
کارمزد 0.5 درصد شد �

حق��وق  از  حمای��ت  انجم��ن  رئی��س 
مصرف کنندگان در تش��ریح بیشتر این موضوع 

گفت: براساس مصوبه اخیر مقرر شد کارمزد معامله ملکی، 
۰.5 درصد باش��د. بر این اس��اس پرداخ��ت ۰.25 درصد 
کارمزد مش��اور مس��کن برعهده خری��دار و ۰.25 درصد 
باقیمانده برعهده فروشنده خواهد بود. نرخ جدید باوجود 
اعتراض و مخالفت اعضای اتحادیه مش��اوران مس��کن به 
تصویب رسید. پیش از این حق کمیسیون مشاوران امالک 
در معام��الت تا س��قف 5۰۰ میلیون توم��ان، معادل ۰.5 
درص��د و در معامالت باالی 5۰۰ میلی��ون تومان، ۰.25 

درص��د برای هر ی��ک از طرفین قرارداد بود؛ به 
این ترتیب اکنون نرخ کارمزد مشاوران مسکن 

تک نرخی و یکسان شده است.
تخلف را گزارش کنید �

حق��وق  از  حمای��ت  انجم��ن  رئی��س 
مصرف کنن��دگان در ادامه اف��زود: بعد از ابالغ 
مصوبه هر یک از واحدهای صنفی که از مصوبه 
و ن��رخ جدید تخط��ی کنند، متخلف به ش��مار می آیند و 
ش��هروندان برای ش��کایت می توانند ب��ه مراجع ذی ربط 
ک��ه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت تهران از آن جمله اس��ت مراجعه 
و ش��کایات خود را مطرح کن��د. وی در ادامه افزود: صادر 
نش��دن فاکت��ور هم همچنان یک تخلف صنفی به ش��مار 
می آی��د. امیدواری��م این اقدام��ات و پیگیری ها، به لحاظ 
روان��ی تاثیر مفی��دی به جا بگذارد و باعث ش��ود مردم و 

مصرف کنن��دگان خود را تنه��ا ندانند و بدانند که انجمن 
حمایت همه سعی خود را برای دفاع از حقوق آنها خواهد 
ک��رد. امیدواری��م تالش های دیگر هم به نتیجه برس��د و 
منافع عموم مردم به خوبی تامین ش��ود. در شرایط کنونی 
که با تورم و نابس��امانی اقتص��ادی مواجهیم امید می رود 
کاهش کارمزد معامالت مسکن بتواند به سهم خود، نقش 

مثبتی ایفا و جامعه را کمی امیدوار کند.
کارمزد تمدید اجاره هم کاهش یافت �

نجف پ��ور در ادام��ه افزود: کارمزد مش��اوران امالک در 
تمدید اجاره نامه برای س��ال های دوم به بعد هم به نصف 
میزان قبلی کاهش پیدا کرد. قبال یک چهارم میزان اجاره 
یک ماه از هر کدام از طرفین دریافت می ش��د اما براساس 
مصوبه جدید باید از این به بعد یک هش��تم اجاره یک ماه 
از طرفین اخذ شود. همچنین تنظیم متمم برای قراردادها 

رایگان خواهد بود.

درخواس��ت افزای��ش کارم��زد 
حال��ی  در  ام��الک  مش��اوران 
مش��اورین  اتحادی��ه  ازس��وی 
ام��الک اس��تان ته��ران مط��رح 
ش��ده بود که اردیبهش��ت امسال 
مصطف��ی قلی خس��روی، رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک استان 

ته��ران اع��الم کرد حق کمیس��یون بنگاه ها 
در قرارداده��ای رهن و اجاره برای امس��ال 
افزایش نمی یابد. قلی خس��روی در این باره 
گفته ب��ود: در ماه های گذش��ته پیش��نهاد 
افزای��ش حق کمیس��یون بنگاه های امالک 
را ب��ه ات��اق اصناف ته��ران ارائ��ه دادیم اما 
ات��اق اصناف با پیش��نهاد ما ب��رای افزایش 
حق کمیسیون بنگاه ها در قراردادهای رهن 
و اجاره مخالفت کرد و باوجود اینکه پیشنهاد 
ما برای قراردادهای اجاره دریافت یک س��وم 
اج��اره ماهانه از طرفین بود، با مخالفت اتاق 
اصن��اف، نرخ ها مثل س��ال گذش��ته همان 

یک چهارم است.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان 
ته��ران در گفت وگ��و با  با اش��اره به 

فرمول ه��ای محاس��به کارم��زد 
کمیس��یون معام��الت مل��ک در 
کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: 
در کش��ورهای دیگر نیز از همین 
ش��یوه برای محاس��به کارمزدها 
استفاده می ش��ود و باوجود اینکه 
درصدهای دریافتی بیش از میزان 
آن در کش��ور ماست، کس��ی ادعا نمی کند 
ک��ه حق کمیس��یون ها در افزای��ش قیمت 
مس��کن موثر است اما متاس��فانه در کشور 
ما این موضوع به ش��کلی اس��ت که انگشت 
اتهام اول به س��مت مشاوران امالک گرفته 
می ش��ود. بنا بر گزارش اتحادیه تعاونی های 
عمرانی شهر تهران، رئیس اتحادیه مشاوران 
ام��الک ضمن مخالفت قاطع با تصمیم اخیر 
کمیسیون نظارت اتاق اصناف استان تهران 
اع��الم کرد: به این تصمیم اعتراض رس��می 
خواهد ش��د و در این موض��وع باید بازنگری 
ش��ود. برخی کارشناس��ان ضربه به اشتغال 
کشور و نیز بی اثر بودن این تصمیم بر قیمت 
و بازار مس��کن را دلیل مخالفت خود با این 

موضوع می دانند.

هرچند با یک حساب سرانگشتی ساده به راحتی می توان به این نتیجه رسید 
ک��ه مصوب��ه اخیر تنها 2.5 میلیون تومان در حق کمیس��یون تاثیر داش��ته که 
باتوج��ه به قیم��ت امالک و مبلغ کارمزد، کاهش چندان قابل توجهی نیس��ت، 
اما به نظر می رس��د با تصویب نرخ جدید یکی از مهم ترین دغدغه های طرفین 
قراردادهای ملکی که بیم افزایش این کارمزدها بود، برطرف ش��ده اس��ت. البته 

بای��د دید کم و کیف نظارت س��ازمان ها و نهاده��ای ذی ربط و متولی بر اجرای 
نرخ نامه جدید چگونه است و آیا مشاوران امالک تمایلی به تبعیت از آن دارند 
یا بازار شیوه هایی مانند حق کمیسیون های توافقی و فاکتورهای صوری در حوزه 
مس��کن داغ خواهد ش��د! جدا از این موارد، آیا می توان کاهش حق کمیس��یون 
مش��اوران امالک را در مقابل قیمت های نجومی و همچنان رو افزایش مس��کن 

به عنوان یک دستاورد مطلوب در حوزه مسکن تلقی کرد؟! یا این موضوع تنها 
دلخوش��ی موقتی برای کسانی تلقی می ش��ود که 2.5 میلیون تومان برای آنها 
رقم بزرگی است و متوسط قیمت خانه در تهران را که حدود 2 میلیارد تومان 
اس��ت، در نظ��ر نمی گیرند. آیا این کاهش قیم��ت حداکثر 2.5 میلیون تومانی 

آن هم از جیب مشاوران امالک باید ما را به آینده بازار مسکن امیدوار کند؟!

گرچه کاهش نس��بی حق کمیس��یون مش��اوران امالک 
امروز یک دس��تاورد مطلوب برای انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان تلقی می ش��ود اما اگر رشد افسارگسیخته 
قیمت در بازار مس��کن ادامه پیدا کند، این موفقیت موقتی 
خواه��د ب��ود و در ماه های آینده خریدار و فروش��نده ملک 
ب��ا همین ۰.25 درصد نیز مش��کل خواهند داش��ت. برخی 
کارشناس��ان ح��وزه مس��کن در ای��ن باره معتقدن��د برای 

جلوگیری از بروز چنین مش��کالتی بهتر ب��ود کارمزد معامالت حوزه 
مس��کن نی��ز مانند بس��یاری از اصناف به صورت ثاب��ت در نظر گرفته 
می شد. فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن در این باره در گفت وگو 
با  اظهار کرد: بازار مسکن در سال های اخیر شاهد نوسان های 
متعدد و روند افزایش��ی بی س��ابقه ای بوده که حوزه های در ارتباط با 
خود نظیر مصالح ساختمانی، مالیات ، مجوز و حتی کارمزدهای مربوط 
به خرید و فروش و اجاره ملک را دس��تخوش تغییرات بس��یار زیادی 
کرده اس��ت. بیضایی گفت: به نظر می رسد در زمینه کارمزد مشاوران 
امالک و اختالف نظرهایی که درباره میزان دریافت حق کمیسیون های 
آنها وجود دارد، مش��کل اصلی مربوط به مکانیس��م تعیین میزان این 
حق کمیسیون در قانون باشد، زیرا براساس قوانین و مصوبات موجود 
کشور در حوزه اصناف، این حق کمیسیون و کارمزد مشاوران امالک، 
مبتنی بر قیمت مس��کن اس��ت و برپایه درصدی از رقم مورد معامله 
بین دو طرف محاس��به و توس��ط این واحدها اخذ می ش��ود. به همین 
دلیل است که در این موضوع تعارض منافع ایجاد می شود زیرا با این 

شیوه محاسبه حق کمیسیون، طبیعتا افزایش قیمت مسکن 
درآمد بیشتری را نصیب مشاوران امالک می کند و افزایش 
س��ود این فع��االن در گرو افزایش قیمت مس��کن در حوزه 

خرید، فروش و اجاره خواهد بود.
بیضای��ی عن��وان کرد: باتوج��ه به موارد یادش��ده به نظر 
می رس��د بهتر بود ب��رای مش��اوران ام��الک، کارمزدهای 

مشخصی در چارچوب عرف کارمزد تعیین شود.
 وی در این باره تصریح کرد: ارائه این پیشنهاد برای تعیین کارمزد 
مشاوران امالک بر این مبناست که فعالیت فعاالن این حوزه صنفی در 
متراژهای مختلف و قیمت های متفاوت امالک تغییر خاصی نسبت به 
هم نمی کند و در واقع این مشاوران امالک میزان کار یکسانی را برای 
معامالت مختلف در هر سطحی از قیمت انجام می دهند و وقتی فرآیند 
انجام ش��ده، وقت صرف ش��ده و حاصل کار در موارد مختلف یکسان 
اس��ت، طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارمزد یا حق کمیسیون 
یکس��انی نیز برای تمام آنها در نظر گرفته و مطالبه ش��ود. بیضایی در 
پایان گفت: اگر میزان ثابتی از حق کمیسیون و کارمزد برای مشاوران 
امالک در معامالت مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، طبیعتا 
ای��ن کارمزد از می��زان افزایش قیمت ملک مجزا می ش��ود و احتمال 
تعارض منافعی که پیش تر نیز به آن اشاره شد از بین خواهد رفت که 
خود این مسئله می تواند در بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری 
از اختالف نظرهای موجود در این حوزه را برطرف کند و باعث کاهش 

تنش در این بخش شود.

راه حل یا دلخوشی موقت؟!
حق کمیسیون خرید مسکن خریدار و فروشنده 0/25 درصد شد

پس از کش وقوس های فراوان درباره حق کمیس��یون مش��اوران امالک سرانجام این موضوع تعیین 
تکلیف ش��د. موضوع از آنجا آغاز ش��د که بس��یاری از طرفین قراردادهای ملکی، از باال بودن کارمزد 
مشاوران مسکن، آن هم در شرایطی که قیمت مسکن به شدت و به طرزی بی سابقه، افزایش داشته، 
گله من��د بودند و از تخطی برخی مش��اوران امالک از نرخ نامه قبلی  خب��ر می دادند و به آن معترض 
بودند. در مقابل این گروه، مشاوران مسکن بودند که نظر متفاوتی داشتند و با تکیه بر این استدالل 
که حجم معامالت مس��کن کاهش یافته و این بازار در رکود به س��ر می برد، به دنبال افزایش بیش��تر 
کارمزدها بودند. این موضوع درنهایت با طرح در جلس��ه کمیسیون نظارت اتاق اصناف استان تهران، 
به مصوبه ای منتهی ش��د که بیش��تر موجب خش��نودی حامیان حقوق مصرف کننده شد تا مدافعان 

حقوق مشاوران امالک.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تا پایان ش��هریور اطالعات 
مربوط به خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهیم، گفت: 
تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه دار و ۱.5 میلیون پیامک به مالکان 

بیش از یک خانه ارسال شده است.
محم��ود محم��ودزاده در گفت وگو با ایس��نا اظهار ک��رد: از حدود 2۸ 
میلیون واحد مس��کونی در کل کش��ور تا امروز ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد شناسایی و در واقع شناسنامه دار شدند که ۴۸ درصد کل واحدهای 

مس��کونی کشور را شامل می ش��ود. وی افزود: در این بین مشخص شده 
۱.5 میلیون نفر مالک بیش از یک واحد مس��کونی هستند که برای آنها 
پیامک ارسال کردیم تا وضعیت سکونت خانه های خود را مشخص کنند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تا پایان ش��هریور اطالعات 
مربوط به خانه های خالی شناس��ایی شده را به سازمان امور مالیاتی ارائه 
می دهی��م، گفت: مالکان باید با مراجعه به س��امانه امالک و اس��کان که 
نش��انی آن در پیامک ه��ا درج ش��ده، وضعیت خانه های خ��ود در زمینه 

سکونت شخصی، اجاره یا خالی بودن آن را اعالم کنند.
بنا به گزارش ایس��نا محمودزاده درباره اینکه ب��ه بعضی افراد پیامکی 
مبنی بر مالکیت واحد فروخته ش��ده ارس��ال ش��ده و این افراد باید چه 
اقدام��ی انجام دهند، گفت: این افراد ش��ماره تماس و کد ملی خریدار را 
در س��امانه درج و ارسال کنند. در صورتی که به اطالعات سجلی خریدار 
دسترس��ی ندارن��د، می توانند آن را از دفتر مش��اور ام��الک یا دفترخانه 

مربوطه بگیرند.

معرفی خانه های 
خالی تا پایان 
شهریور به 
 سازمان 
امور مالیاتی


