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در حال�ي ك�ه اي�ن روزه�ا كوچك ترين 
مس�ائل اي�ران ني�ز توس�ط رس�انه هاي 
فارس�ي زبان خارجي در نظر مردم ايران 
و دنيا بزرگنمايي مي ش�ود و اين رسانه ها 
با ناديده گرفتن مس�ائل مربوط به اقليم، 
خشكس�الي، كم آبي و گرمايش زمين در 
دنيا، پيوس�ته ايجاد نگران�ي مي كنند كه 
قحط�ي آب در زمس�تان در كمين برخي 
اس�تان هاي ايران اس�ت، وزير ني�رو در 
راس�تاي اطمينان بخش�ي ب�ه جامعه در 
خصوص تأمين آب، از پيش بيني طرح هاي 
وي�ژه و اولويت دار ب�ا موضوع آبرس�اني 
براي ه�ر يك از اس�تان هاي كش�ور خبر 
داد و گفت: ما ي�ك دس�تگاه خدمتگزار 
هس�تيم و به مردم خدم�ت مي كنيم، در 
اين زمين�ه دو بال مهم ش�امل »مديريت 
مصرف« و »پيشبرد طرح هاي توسعه اي« 
مي تواند ما را به اين مه�م نزديك تر كند. 
وقتي دولت گذشته به تصور اطمينان بيش از 
حد به غرب، احياي برجام و رف��ع تحريم ها را 
قطعي تلقي مي كرد و بر اساس همين ديدگاه 
ضمن ضبط بخش��ي از ق��درت خري��د مردم 
جامعه با اس��تقراض داخلي در واقع مش��غول 
آينده فروشي و بدهكارس��ازي دولت سيزدهم 
بود، مش��خص بود دولت س��يزدهم براي ارائه 
خدمات به مردم روزهاي بس��يار سختي را در 
پيش دارد، در همين راستا در حالي كه دولت 
در كنار س��اير بخش هاي حكومت��ي بايد كل 
توان خود را صرف حل و فصل مشكالت كند، 
ناآرامي ها هزينه هايي ايجاد كرده است، با وجود 
اين دولت خود را موظف به خدمات رس��اني به 
كل مردم حتي در ش��رايط س��خت و پيچيده 

امروز ايران مي داند. 

ش��رايط كنوني كش��ور به ش��كلي اس��ت كه 
رسانه هاي خارجي فارسي زبان حتي مشكالت 
ناش��ي از ش��رايط اقليمي و گرمايش زمين و 
كم آبي را كه كل دنيا با آن درگير است، به مسائل 
مربوط به كارآمدي و كارايي و شايسته ساالري 
و مباحثي از اين دست ربط مي دهند و در يك 
كالم بايد گفت با ذره بين به جان ايران افتاده اند 
تا كوچك ترين مشكالت را هم روي پرده بزرگ 
رسانه هاي جمعي بين المللي ببرند، حال ديگر 

مشكالت بزرگ بماند. 
در چنين شرايطي دولت س��يزدهم ميراث دار 
ش��رايط خطيري از منظر تحريم و چالش هاي 
مزم��ن اقتص��اد اي��ران اس��ت. ناآرامي ها هر 
چند بخش��ي از پتانس��يل دولت را براي ارائه 
خدمات تام و تم��ام به مردم اخذ كرده اس��ت 
اما دولت همچنان برنامه خدمات رساني و رفع 
دغدغه هاي ملي را در دستور كار قرار دارد، به 
طور نمونه رسانه هاي فارسي زبان خارج نشين 
توجه ويژه اي به مقوله آب و خشكسالي دارند 
و با فوكوس روي اين موضوع براي مردم چنان 
ايجاد دغدغ��ه كرده اند كه ش��اهد مهاجرت يا 
خريد مسكن دوم در مناطق خوش آب و هواي 

ايران با آب مكفي هستيم. 
 در همين راستا دولت سيزدهم با درك دغدغه 
مذكور تالش كرده است پيش بيني هاي الزم را 
براي كم آبي ها داشته باشد تا هيچ يك از نقاط 
كش��ور خداي نكرده ب��دون آب نماند، همين 
موضوع سيگنالي است از توجه دولت و ساختار 
حكمراني به موضوعات حياتي و رفاهي كشور. 
علي اكب��ر محرابي��ان، وزير ني��رو در همايش 
ويدئوكنفرانس��ي با مديران عامل صنعت آب 
كشور اظهار داشت: تابستان سختي را به واسطه 
مديريت بهينه با كمترين مشكل و چالش پشت 

سر گذاشتيم. 
وزير نيرو با تأكيد بر ضرورت تقويت و افزايش 
تالش ها و خدم��ات افزود: با توج��ه به كاهش 
بارش ه��ا و وضعيت جوي و ب��ا در نظر گرفتن 
انتظارات مردم از دولت براي پيشبرد پروژه ها، 

نيازمند تالش مضاعف هستيم. 
وي اظه��ار كرد: ش��رايط موج��ود مي طلبد با 
استفاده از يك برنامه حساب شده و كارشناسانه 
و نيز با بهره من��دي از تجارب كارشناس��ان و 
مديران در حوضه هاي آبريز در سطوح مختلف 
استاني و شهرستاني، برنامه هاي ويژه پيش بيني 
شود چراكه با مصرف بهينه آب نيازهاي بخش 
شرب، صنعت و كشاورزي كشور مرتفع و تأمين 

مي شود. 
وي ب��ا اش��اره به تجارب خوب كس��ب ش��ده 
طي يك س��ال اخير براي مديريت اين بخش 
افزود: حوضه هاي آبريز در س��ال هاي گذشته 
با تنش هاي آب��ي و اجتماعي روبه رو ش��دند، 
اين در ش��رايطي اس��ت كه با وجود حجم آب 
كمتر و مديريت حساب شده و نيز تطبيق اجرا 
با برنامه هاي پيش بيني ش��ده، نيازهاي مردم 

مرتفع و رضايتمندي حاصل شد. 
  ثبت ركورد تاريخي كاهش بارش هاي 

جوي در برخي استان هاي كشور
وزير نيرو ادام��ه داد: رك��ورد تاريخي كاهش 
بارش هاي جوي در برخي استان هاي كشور از 
جمله كرمانشاه، همدان، تهران و البرز زده شد 
كه اين امر نگران كننده است، بر همين اساس 

بايد توجه ويژه اي به تأمين آب شرب شود. 
محرابيان در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: 
از نظر كميت و كيفيت اجازه هيچ گونه ريسكي 
را در حوزه آب شرب نمي دهيم، خط قرمز ما در 
تأمين آب شرب، رعايت كميت و كيفيت است. 

وزير نيرو اجراي بموق��ع پروژه هاي عمراني را 
حائز اهميت دانست و افزود: عدم اجراي بموقع 
پروژه ها مش��كالتي را موجب مي شود كه اين 
مشكالت در بعد اقتصادي و نيز در بعد وظيفه 

خدمت رساني ظهور و بروز مي كند. 
محرابيان مهم ترين ويژگي سيستم مديريتي 
ام��روز در وزارت ني��رو را عمل گرايي و حركت 
جهادي عنوان كرد و گفت: سيس��تم اجرايي 
وزارت نيرو امروز در حالي  كه استراتژيك فكر 
مي كند، بسيار عمل گراس��ت و پروژه محور و 

جهادي فعاليت مي كند. 
  عبور از محدوديت هاي مالي در پيشبرد 

پروژه هاي وزارت نيرو
وي از پش��ت  سر گذاش��تن محدوديت هاي 
مال��ي در پيش��برد پروژه ه��اي وزارت نيرو 
س��خن به ميان آورد و افزود: ام��روز بيش از 
10ميليارد دالر امكان تأمين و تجهيز منابع 
براي پيشبرد پروژه ها فراهم شده، همچنين 
در بودجه سال1401 و سال هاي آتي تأمين 
مال��ي پروژه ها به خوبي ديده ش��ده اس��ت. 
خوشبختانه پايه و اساس بودجه وزارت نيرو 

تغيير كرده است. 
وي با اش��اره ب��ه پيش بيني طرح ه��اي ويژه و 
اولويت دار براي هر يك از استان ها و شركت هاي 
وزارت نيرو اظهار داشت: تأخير در اجراي اين 
دس��ت از برنامه ها، قابل پذيرش نخواهد بود، 
مديران ما بايد در ميدان عمل حضور داش��ته 
باش��ند و هم��واره در محل پروژه ها جلس��ات 

اجرايي برگزار كنند. 
وي از تشكيل كميسيون ويژه در همين زمينه 
خبر داد و افزود: در اين زمينه براي پروژه هايي 
كه در پيش��رفت و اجرا تأخير داش��ته باشند، 
جلس��ه اي در اين كميس��يون ويژه تشكيل و 
علل تأخير در اجرا بررس��ي مي شود، چنانچه 
مجوز كميس��يون ارائه ش��د، بر اساس مصوبه 
صادر شده، در برنامه آن پروژه بازنگري صورت 

خواهد گرفت. 
وزير نيرو همچنين با اش��اره به ص��دور و ابالغ 
دس��تورالعمل ارزيابي پروژه ها گف��ت: بايد بر 
اساس اين دس��تورالعمل فعاليت ها هدايت و 
اطالعات پروژه ها به صورت جزئي و كلي در اين 

سامانه ثبت و ضبط شوند. 
محرابيان بيان داشت: ما يك دستگاه خدمتگزار 
هس��تيم و به مردم خدمت مي كني��م، در اين 
زمينه دو بال مهم شامل »مديريت مصرف« و 
»پيشبرد طرح هاي توسعه اي« مي تواند ما را به 

اين مهم نزديك تر كند. 
وي با اش��اره به طرح ه��اي جهاد آبرس��اني و 
اضطراري اضافه ك��رد: طرح جهاد آبرس��اني 
به عن��وان پروژه عظي��م ملي در 31 اس��تان و 
شهرس��تان و براي 7هزارو200 روستا در حال 
اجراست كه هم اكنون پيشرفت 27درصدي را 

مطابق برنامه داشته است. 
وزير ني��رو در همي��ن راس��تا تصري��ح كرد: 
پروژه هاي اضطراري در موضوع آبرساني نيز در 
بيش از 80 شهر كشور تعريف شده كه شامل 
پروژه هاي بزرگ، متوسط و كوچك است. اين 
پروژه ها نيز بايد در زمان تعيين شده به مرحله 

بهره برداري برسند.

هادي  غالمحسيني 
  گزارش  یک
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بعد از پيش�نهاد ف�روش اقس�اطي آهن، 
نوبت به مصالح س�اختماني رس�يد. ركود 
بخش ساخت و س�از در كنار سرعت نسبتًا 
پايين طرح نهضت ملي مسكن، به انباشت 
مصالح س�اختماني روي دست شركت ها 
و دالالني كه از س�ال قب�ل تا پاي�ان بهار 
امس�ال بر طبل گراني مي كوبيدند، منجر 
شده است. خبر هاي رسيده از بازار از افت 
15 درص�دي قيمت س�يمان در تابس�تان 
نس�بت به بهار امس�ال حكاي�ت مي كند. 
در هفته هاي اخير شركت هاي توليد و فروش 
آهن و سيمان پيش��نهاد فروش مدت دار به 

سازندگان ارائه مي دهند. 
با توجه به وضعيت فعل��ي طرح هاي عمراني 
و طرح مس��كن ملي ب��ه نظر نمي رس��د در 
نيمه دوم س��ال نيز تحركات قابل توجهي در 
ساخت و ساز و قيمت مصالح ايجاد شود، از اين 
رو دالالن با تماس هاي مكرر با مديران پروژه 
و انبوه سازان، آنها را به خريد اقساطي مصالح 

تشويق مي كنند. 
به گزارش ايس��نا، ركود بازار مس��كن، دامن 
بخش ساخت و ساز را گرفته است. بهار امسال 
توليد مسكن در تهران نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 46/1درصد و در كل كشور 

13 درصد كاهش يافته است. 
عمده پروانه هاي س��اختماني كه در پاييز و 
زمستان سال گذشته صادر ش��د، مربوط به 
طرح نهضت ملي مس��كن بود؛ پروژه اي كه با 
توجه به كمبود منابع به تدريج كندتر پيش 

رفته است. 
اگرچه برخ��ي كارشناس��ان معتقدند رونق 
ساخت و س��از مي تواند به رشد قيمت مسكن 
منجر ش��ود ام��ا در مقاب��ل، ع��ده اي ديگر 

مي گويند عرضه مسكن منجر به كاهش فشار 
تقاضا مي ش��ود و در بلندمدت ب��ه نفع مردم 
است چراكه هزينه هاي مسكن سنگين ترين 
وزن را در س��بد خان��وار دارد و تأمين خانه 
مي تواند هزينه هاي خانواده ها را تا حد قابل 

توجهي پايين بياورد و تورم را كاهش دهد.
وزارت راه و شهرس��ازي از اجراي��ي ش��دن 
يك ميليون واحد نهضت ملي مس��كن سخن 
مي گويد، اما طبق اعالم س��ازمان ملي زمين 
و مس��كن براي ۵0۹ هزار واحد پروژه تعريف 
شده و 1۹4 هزار واحد به مرحله فونداسيون 

رسيده است. 
مس��ئوالن وزارتخانه مي گوين��د بايد به اين 
تع��داد واحده��اي خودمالك��ي، نوس��ازي 
روستايي و غيره را هم اضافه كرد كه مجموع 
توليد مسكن در كشور را به يك ميليون واحد 

مي رس��اند، اما فض��اي كلي نش��ان مي دهد 
اميدواري ب��ه وعده وزارت راه و شهرس��ازي 
مبني بر س��اخت 4ميليون واحد مس��كوني 

كمرنگ شده است. 
به دلي��ل عدم توانايي متقاضي��ان در تأمين 
آورده، افزايش هزينه ها نسبت به سال گذشته 
و ورود نكردن سيستم بانكي به اين طرح براي 
تأمين وام واحده��ا، پروژه ها دچار كندي در 

اجرا شده اند. 
سنگين تر شدن ركود مسكن نسبت به سال 
گذش��ته نيز اثر منفي بر صناي��ع جانبي اين 

بخش داشته است. 
اگرچ��ه عواملي همچون كس��ادي معامالت 
مس��كن، نوس��انات ارزي، قيمت گ��ذاري 
دس��توري، قطعي برق در بعض��ي مقاطع و 
مشكالت صادرات سيمان و فوالد، مشكالتي 

را براي صنايع سيمان و فوالد ايجاد كرده است 
اما سازندگان مهم ترين عامل در كسادي بازار 
نهاده هاي ساختماني را كاهش شديد ساخت 
مسكن مي دانند، البته از زماني كه سيمان در 
بورس كاال عرضه شده اين صنعت دچار تحول 

شده و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
از س��وي ديگر توفيق برنامه ه��اي دولت در 
رفع محدوديت هاي برق كارخانجات سيمان 
و ف��والد منجر ب��ه م��ازاد تولي��د نهاده هاي 
ساختماني ش��ده است كه دس��ت كم از اين 
نظر نگراني ها از بابت تورم مصالح ساختماني 

كاهش پيدا كرد و بازار به آرامش رسيد. 
قيمت نهاده هاي س��اختماني شهر تهران 
در تابستان 1401 كاهش 3/4درصدي را 
در مقايسه با بهار تجربه كرد، اين در حالي 
اس��ت كه فصل بهار، نهاده هاي ساختماني 
در پايتخت رش��د 26/3درص��دي قيمت 
را در مقايس��ه با زمس��تان 1400 به ثبت 

رسانده بود. 
در بين گروه ه��اي اجرايي، بيش��ترين تورم 
فصل��ي مربوط ب��ه »نقاش��ي س��اختمان« 
با ۹/۹درص��د افزاي��ش و كمترين ت��ورم به 
گروه »سيمان، بتن، ش��ن و ماسه« با منفي 
1۵/4درصد مربوط شد. قيمت گروه »آهن، 
ميلگرد و پروفيل« نيز 0/4درصد در مقايسه با 
بهار كاهش يافت. قيمت هر كيلوگرم ميلگرد 
در حال حاض��ر بين 16 تا 17 ه��زار تومان و 
قيمت هر پاكت سيمان تيپ۵ تقريباً ۵۵ هزار 

تومان است. 
تابس��تان1401 تورم نقطه ب��ه نقطه مصالح 
ساختماني ش��هر تهران 2۹/3درصد بود كه 
در مقايسه با فصل قبل )43/4درصد( معادل 

14/1درصد كاهش داشته است. 

مصالح ساختماني روي دست دالالن ماند
   گزارش2

 وضع عوارض صادراتي سنگين 
بر پياز، گوجه و سيب زميني

بر اس�اس بخش�نامه گمرك ايران، عوارض جديد صادراتي براي 
برخي محصوالت صيفي جهت اجرا در گمركات اجرايي ابالغ شد. 
به گزارش تس��نيم، مدي��ركل دفتر ص��ادرات گمرك اي��ران در 
بخش��نامه اي به گمركات اجرايي جزئيات عوارض صادراتي چند 
محصول كشاورزي را ابالغ كرد، بر اين اساس موضوع عوارض برخي 
محصوالت صيفي از جمله صادرات پياز، گوجه فرنگي و سيب زميني 
طي مكاتبه اي از سوي دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرك 

ايران اعالم شده بود.
براي ص��ادرات گوجه فرنگي غيرگلخانه اي، 100 درص��د قيمت پايه، 
صادرات س��يب زميني 70 درصد از قيمت پايه و ب��راي صادرات پياز 

120 درصد از قيمت پايه صادراتي عوارض لحاظ شده است. 
گفتني اس��ت وضع عوارض صادراتي مذكور بعد از افزايش قيمت اين 
اقالم در بازار داخلي مي تواند منجر به كاهش قيمت آنها در روزهاي آتي 
شود، البته اخذ عوارض 0/۵ درصدي آب مجازي موضوع قانون بودجه 

سال1401 كل كشور همچنان به  قوت خود باقي است. 
........................................................................................................................

اليحه اصالح قانون اسقاط خودرو به كميسيون 
صنايع و معادن مجلس بازگردانده شد

نمايندگان مجلس شوراي اس�المي با ارجاع اليحه اصالح اسقاط 
خودرو براي بررسي مجدد به كميس�يون صنايع و معادن مجلس 

موافقت كردند. 
به گزارش فارس، در جلس��ه علني مجلس ش��وراي اسالمي و در 
جريان بررسي گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد اليحه 
دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده)10( قانون ساماندهي صنعت 
خودرو، اصل اين اليحه به رأي گذاش��ته شد كه نمايندگان با آن 

موافقت نكردند. 
پيش از رأي گيري اين گزارش محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در رابطه با اين اليحه گفت: اين ماده واحده مغاير 
ماده30 و بند ب ماده46 برنامه پنجم توس��عه است، زيرا در آنجا 
تكليف شده تا ساالنه 20 درصد خودروها را اسقاط كنيم، عماًل در 
اين اليحه اسقاط تبديل به 1/۵درصد شده و اسقاط از رده خارج 
مي شود. به دليل اينكه اين مس��ئله موضوع مهمي است، آن را به 
كميس��يون برمي گردانيم، هر چند مي توانيم بر اساس آيين نامه 

حذف آن را نيز به رأي بگذاريم. 
........................................................................................................................

 انتقاد از كنار رفتن اليحه دولت 
در خصوص اسقاط خودرو

يك عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
نسبت به از دستور كار خارج ش�دن اليحه دولت در خصوص 
اس�قاط خ�ودرو و صدور مج�وز ش�ماره گذاري انتق�اد كرد. 
به گزارش ايسنا، لطف اهلل سياهكلي در تذكري شفاهي در جلسه 
علني مجلس بيان كرد: ديروز در مجل��س اتفاق عجيبي رخ داد. 
اليحه دولت در مورد ساماندهي صنعت خودرو آمد و پيشنهادات 
نمايندگان در خصوص آن نيز تصويب شد اما هيئت رئيسه هنگام 
رأي گيري اعالم كرد اين اليحه خالف برنامه است و دو سوم رأي 
الزم دارد كه رأي الزم را نيز كسب نكرد. وي اظهار كرد: برداشت 
هيئت رئيسه اشتباه است و اشكال داش��ت، زيرا در مصوبه آمده 
است كه در صورت نبود گواهي اسقاط، مالكان كاميون مي توانند 
1/۵درص��د ارزش گمركي را پرداخت و خودرو را ش��ماره گذاري 
كنند، اين موضوع خالف برنامه ششم توس��عه نيست و برداشت 

انجام شده داراي اشكال بود. 
اين عضو كميس��يون صنايع مجلس تصريح كرد: اين رانندگان با 
مجوز دولت ماشين وارد كردند و بيش از دو سال است نتوانسته اند 
خودروي خود را شماره گذاري كنند. اگر روش كنوني صحيح بود، 
دولت اين اليحه را ارائه نمي كرد. چرا براي اليحه دولت مش��كل 

ايجاد مي كنيم؟
........................................................................................................................

 برنامه مديريت گازرساني
براي بهينه سازي و برخورد با پرمصرف ها

از س�ال گذش�ته تاكنون، بال�غ بر ۸۷۰ ميلي�ارد توم�ان هزينه 
ب�راي صرفه  جوي�ي در مص�رف گاز ص�ورت گرفت�ه اس�ت، 
ام�ا بزرگ ترين پ�روژه در اين زمين�ه، هوشمندس�ازي مصرف 
اس�ت كه ب�ر اس�اس تبص�ره 15 قان�ون بودج�ه امس�ال، بايد 
اولويت اج�راي اين پ�روژه را بر مش�تركان عمده ق�رار دهيم. 
مسلم رحماني، مدير هماهنگي امور گازرساني شركت ملي گاز ايران 
در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري صدا وس��يما با تأكيد بر اينكه 
طبق قوانين بودجه سنواتي و قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 
سال138۹، دولت موظف به كاهش مصرف انرژي با اجراي طرح هاي 
بهينه سازي است، گفت: شركت ملي گاز با همكاري شركت بهينه سازي 
مصرف س��وخت، از سال گذش��ته اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرده 
است. وي تصريح كرد: از جمله اين اقدامات، اصالح الگوي مصرف در 
موتورخانه ها بوده كه در همين راستا، بيش از 260 هزار موتورخانه در 
سيستم مشتركان شناسايي شده است. تاكنون از اين ميزان، با صاحبان 
241 هزار موتورخانه مذاك��ره و 41 هزار موتورخانه اصالح ش��ده كه 

صرفه جويي 10 درصدي در مصرف گاز را به همراه داشته است. 
اين مقام مسئول با اش��اره به هزينه كرد 141ميليارد توماني از سوي 
شركت ملي گاز براي اين موضوع ادامه داد: همچنين شركت ملي گاز و 
شركت هاي گاز استاني تاكنون سيستم هاي گرمايشي 100 هزار واحد 
آموزشي را در سراسر كش��ور تعويض كرده اند كه بيش از 32ميليارد 

تومان در اين قسمت هزينه شده است. 
وي بيان كرد: ش��ركت ملي گاز برنامه اي براي تعويض 6 هزار و 200 
اتصال مفصلي در قسمت زيرين ريگالتور هاي موجود مقابل در منازل 
دارد. اين ريگالتورها، گاز شبكه را تقليل فشار مي دهند و وارد منازل 
مي كنند، اما بوي گاز در كنار آنها احس��اس مي شود كه نشان دهنده 
نش��ت گاز اس��ت و اتصاالت آنها بايد براي جلوگيري از اين نشست، 

تعويض شود. 
مدير هماهنگي امور گازرساني شركت ملي گاز ايران تأكيد كرد: از سال 
گذشته تاكنون، بالغ بر 870 ميليارد تومان هزينه براي صرفه جويي در 
مصرف گاز صورت گرفته اس��ت، اما بزرگ ترين پ��روژه در اين زمينه، 
هوشمندسازي مصرف اس��ت كه بر اس��اس تبصره 1۵ قانون بودجه 
امسال، بايد اولويت اجراي اين پروژه را بر مشتركان عمده قرار دهيم. 

وي تش��ريح كرد: اين طرح آغاز و مش��اور طرح نيز انتخاب ش��ده 
است و حداكثر بين چهار تا ش��ش ماه آينده، اقدامات اجرايي براي 
مش��تركان پرمصرف يا عمده و در موازات آن براي مشتركان جزء 

آغاز خواهد شد. 
رحماني درباره علت تأخير در اجراي طرح هوشمندسازي مصرف گاز 
گفت: اين طرح به تكنولوژي پيچيده اي نياز دارد، ضمن اينكه يكي 
از بزرگ ترين شبكه هاي فروش گاز در سطح دنيا را داريم كه بالغ بر 
27ميليون مشترك جزء، بيش از 26 هزار صنعت بزرگ و مراكز عمده 
و بيش از يك ميليون مشترك صنعتي خرد، از آن استفاده مي كنند، 
اما اكنون سيستم هاي هوش��مند براي مشتركان عمده نصب شده و 
فقط بحث انتقال داده ها باقي مانده كه بايد با گروه هاي مختلفي مثل 
پدافند غيرعامل و افتاي رياس��ت جمهوري هماهنگ شود تا مسائل 

سايبري و امنيتي لحاظ شود.

 موتور دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي روشن شد

رون�د شناس�ايي خانه ه�اي خال�ي و اخ�ذ مالي�ات از آنه�ا 
در ح�ال افزاي�ش اس�ت، ب�ر اي�ن اس�اس در مهرم�اه ش�اهد 
جه�ش در اين بخ�ش بوديم، ب�ه طوري ك�ه ماليات اخذش�ده از 
خانه هاي خال�ي در مهرماه در مقايس�ه ب�ا مجم�وع درآمد هاي 
ماليات�ي ماه ه�اي گذش�ته، رش�د 1۸۹ درصدي داش�ته اس�ت. 
به گزارش شادا، اخذ ماليات از خانه هاي خالي در قانون بودجه سال۹۹ آمده 
بود، اما دولت دوازدهم ضوابط اجراي��ي آن را ابالغ نكرد. در بودجه1400 
هم دوباره درآمد اين نوع ماليات پيش بيني ش��ده بود. بر اساس اصالحيه 
قانون ماليات هاي مستقيم، اخذ ماليات از خانه هاي خالي در قانون گنجانده 
و وزارت راه و شهرسازي موظف شد سازوكار شناسايي اين خانه ها را اجرا 
كند. اخذ ماليات از خانه هاي خالي نيز توسط مجلس و در سال ۹۹ به اين 
قانون اضافه شد. در س��ال جاري باالخره استارت اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي زده شد و از ابتداي سال جاري هرچند با مبالغي اندك به مرور اخذ 
ماليات آغاز شد تا جايي كه تا پايان مهر ماه امسال يك ميليارد و 402 ميليون 

و ۵00 هزار تومان ماليات خانه هاي خالي وصول شده است. 
بر اس��اس قانون ماليات هاي مس��تقيم تصويب ش��ده در مجلس شوراي 
اسالمي، اگر واحد مسكوني خالي باشد، مش��مول اين ماليات مي شود و 
واحد هاي تجاري و اداري مشمول اين ماليات نيستند، البته همه خانه هاي 
خالي مشمول ماليات نمي شوند، بنابراين شناخت خانه هاي خالي معاف از 
ماليات يكي از نكات مهم مدنظر سازمان امور مالياتي براي اجراي اين قانون 
خواهد بود. درآمد مالياتي حاصل از اجراي اين قانون در سال1400 صفر 
بوده است كه رئيس سازمان امور مالياتي در اين باره گفت: اطالعات وزارت 
راه و شهرسازي و سامانه اسكان و امالك به منظور شناسايي خانه هاي خالي 
و اخذ ماليات از آنها در دي ماه 1400 به دست سازمان امور مالياتي رسيد 
و در تير ماه امسال وزارت راه و شهرسازي يك بار ديگر اطالعات جديدي 
را ارائه كرد كه با اطالع��ات اوليه تفاوت هايي داش��ت، بنابراين اطالعات 
جديد مبناي محاسبه ماليات خانه هاي خالي در سال گذشته قرار گرفت 
و علت اينكه در گزارش سال گذشته سازمان امور مالياتي، مبلغ ماليات بر 

خانه هاي خالي صفر بوده، همين موضوع است. 
به گفته منظور، حتي اطالعاتي كه وزارت راه و شهرس��ازي در تيرماه در 
اختيار سازمان امور مالياتي قرار داد، از س��وي افرادي كه به عنوان دارنده 
خانه هاي خالي شناخته ش��ده بودند، مورد ايراد و اعتراض قرار گرفت كه 
اين ايرادات به وزارت راه و شهرسازي منتقل شده است. در همين حال بر 
اساس اعالم »افشين خدامرادي« معاون فناوري هاي مالياتي سازمان امور 
مالياتي كشور، ليستي حاوي تعداد ۵1۵ هزار و ۵00 خانه خالي از وزارت 
راه و شهرسازي به سازمان امور مالياتي كشور ارسال شده كه براي مالكان 
اين خانه ها پيامك اطالع رساني ارسال شده و هم اكنون در مرحله مطالبه 

و وصول ماليات است. 
وعده هاي مسئوالن سازمان امور مالياتي در خصوص اخذ ماليات خانه هاي 
خالي سال گذشته، در گزارش هاي ماهانه عملكرد درآمد هاي مالياتي كل 
كشور مش��هود اس��ت، به طوري كه درآمد حاصل از ماليات بر واحد هاي 
مس��كوني خالي از س��كنه از ابتداي س��ال1401 تا پايان فروردين ماه، 
رقم ناچيز يك ميليون و 800 هزار تومان بوده اس��ت، اي��ن درآمد تا پايان 
ارديبهشت ماه يعني در دو ماه ابتدايي سال به 2 ميليون و 300 هزار تومان 
رسيده است كه درآمد مالياتي ارديبهشت ماه تنها 800 هزار تومان مي شود، 
در سه ماه ابتدايي سال، درآمد حاصل از ماليات بر واحد هاي مسكوني خالي 
از سكنه به ۵ ميليون و 800 هزار تومان رسيده كه حاكي از درآمد 3 ميليون 

و ۵00 هزار توماني در اين بخش در خرداد ماه است. 
   تسريع در اخذ ماليات از خانه هاي خالي از تيرماه

در تيرماه، رشد زيادي در اخذ درآمد ها رخ داد و درآمد حاصل از ماليات بر 
واحد هاي مسكوني خالي از سكنه در چهار ماه ابتدايي سال به 22 ميليون 
و 600 هزار تومان رسيد كه سهم ماه چهارم سال، يعني تير ماه 16 ميليون 
و 800 هزار تومان مي ش��ود. همچنين در گزارش ش��هريورماه، درآمد 
حاصل از ماليات بر واحد هاي مسكوني خالي از سكنه در شش ماه ابتدايي 
س��ال1401، برابر با 48۵ ميليون و ۵00 هزار تومان بوده است كه سهم 
شهريور ماه 462 ميليون و ۹00 هزار تومان مي شود. روند رو به رشد وصول 
ماليات از خانه هاي خالي به وضوح از مبالغ موجود در گزارش هاي ماهانه 
مشهود است، به طوري كه در آخرين گزارش منتشرشده اين سازمان، 
درآمد حاصل از ماليات بر واحد هاي مس��كوني خالي از سكنه در هفت 
ماه نخست امسال، يعني از ابتداي 1401 تا پايان مهر ماه، يك ميليارد و 
402 ميليون و ۵00 هزار تومان شده است كه نشان دهنده درآمد مالياتي 
۹17 ميليون توماني خانه هاي خالي فقط در مهر ماه و همچنين حاكي از 
رشد 18۹ درصدي درآمد مالياتي از خانه هاي خالي از سكنه در مقايسه با 

كل درآمد مالياتي خانه هاي خالي از سكنه است. 
........................................................................................................................

قيمت مرغ ارزان شد
بعد از جهش يك باره نرخ مصوب مرغ به 65 هزار تومان در هفته هاي 
گذشته، روز گذشته مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي قيمت 
هر كيلو مرغ زنده را ۳۹ تا 4۲ هزار تومان اعالم كرد و گفت بر اين 
اس�اس هر كيلو مرغ گرم حداكثر با نرخ مصوب بايد عرضه ش�ود 
و برای ف�روش با نرخ باالتر اتحاديه مربوط بايد  پاس�خگو باش�د. 
به گزارش نبض صنعت، دو هفته پيش بود كه قيمت مصوب مرغ تغيير 
كرد و به كيلويي 6۵ هزار تومان افزايش يافت. با اين اقدام وزارت جهاد 
كش��اورزي، ميزان تقاضا براي مرغ كاهش يافت، از اين رو در روزهاي 

اخير با افزايش جوجه ريزي، بار ديگر قيمت مرغ اصالح و ارزان شد. 
حبيب اس��داهلل نژاد، مديرعام��ل اتحاديه مرغداران گوش��تي در اين 
خصوص گفت: با توجه به مازاد توليد و جوجه ريزي، قيمت مرغ جلوی 
در مرغداري به كمتر از نرخ مصوب رسيده است. با توجه به مازاد توليد  ، 
مرغ كمتر از نرخ مصوب در واحدهاي مرغداري عرضه مي شود كه اين 
امر زيان توليدكنندگان را به همراه دارد. وي قيمت هر كيلو مرغ زنده 
را 3۹ تا 42 هزار تومان اعالم كرد و گفت: بر اين اس��اس هر كيلو مرغ 
گرم حداكثر با نرخ مصوب بايد عرضه شود و برای فروش با نرخ باالتر 
اتحاديه مربوط بايد  پاسخگو باشد. اسداهلل نژاد افزود: با توجه به ميزان 
جوجه ريزي از پشتيباني امور دام درخواست كرديم نسبت به امر خريد و 
جمع آوري مرغ مازاد از سطح بازار و توقف عرضه مرغ منجمد اقدام كند. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي گفت: مرغداران قيمت مصوب 
را رعايت مي كنند، اما اگر مرغ با نرخ مصوب به دس��ت مصرف كننده 
نمي رسد، اش��كال از واحدهاي فروش اس��ت. به گفته وي، با توجه به 
كاهش س��رانه مصرف، ميزان جوجه ريزي بايد متناس��ب با نياز بازار 

كاهش يابد و اين حجم جوجه ريزي را قبول نداريم.
........................................................................................................................
آب ۹۹۷۱ مشترك بدمصرف تهراني قطع شد

روند برخورد با مش�تركان بدمصرف آب در تهران همچنان ادامه 
دارد و طبق اعالم شركت آب و فاضالب استان تهران تاكنون بيش از 
۹ هزارو۹۷1 مشترك با هدف اصالح رفتار مصرفي قطع آب شده اند. 
به گزارش ايرنا، روند كاهش بارش ها در ته��ران و به دنبال آن كاهش 
حجم آب موجود در س��دهاي پنج گانه اين استان س��بب شده است 
مس��ئوالن براي ترغيب مردم به رعايت الگوي مصرف و جلوگيري از 

مصرف بي رويه اقدام هايي را مدنظر قرار دهند. 
تازه ترين گزارش شركت آب و فاضالب استان تهران نشان مي دهد از 
18مهرماه امسال تا 23 آبان آمار قطع آب مشتركان بدمصرف به عدد 
۹ هزار و ۹71 نفر رسيده است كه تعداد 2 هزار و ۹۹0 مشترك خانگي 
و غيرخانگي را شامل مي شود. بر اساس اين گزارش در بازه زماني ذكر 
شده تعداد 2 هزار و 427 انش��عاب خانگي قطع آب شده اند كه 8 هزار 
و 180 نفر را شامل مي شود. همچنين تعداد ۵63 انشعاب غيرخانگي 

مشمول قطع آب شده اند كه  هزار و 7۹1 نفر را در برمي گيرد.


