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۷۰ درصد مالیات کشور 
با خوداظهاری دریافت 

می شود
معــاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور یادآور شــد که در زمان حاضر ۷۰ درصد مالیات 
بــه صــورت خوداظهــاری  اصنــاف  بــا همــکاری  کشــور 
دریافــت می شــود و امیدواریــم طــی ۲ ســال آینده این 

مقدار به ۹۰ درصد افزایش پیدا  کند.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مســیحی روز شــنبه در 
مراســم افتتاح ســاختمان اداره کل امور مالیاتی اســتان 
قزوین اظهار کرد: مالیات بهترین ابزار تامین مالی برای 
دولت هــا بــه حســاب می آید و در کشــور ایــران به ویژه 
پــس از تحریم هــای ظالمانه اهمیــت درآمدهای مالیاتی 
نــزد تمامــی ارکان حاکمیــت دوچنــدان شــده و امــروز 
اجمــاع خوبــی در زمینه تامیــن مالی از طریق مالیات به 

وجود آمده است.
وی یادآورشــد : دولت هــا از ایــن پــس نســبت بــه 
موضوعــات مالیاتــی تمرکــز ویــژه ای خواهنــد داشــت و 
توســعه نظــام مالیاتــی بــه طــور قطــع جــزو برنامه هــای 

اصلی دولت های آینده خواهد.
این مســوول گفت: البته در این زمینه باید تالش 
کنیــم تــا اعتمــادی را بیــن فعــاالن اقتصــادی و کاگزاران 
مالیاتــی ایجــاد کــرده تــا فعــاالن اقتصــادی بــا اطمینــان 
خاطر از برقراری عدالت مالیاتی نسبت به این موضوع 

اقدام کنند.
متناقــض،  آمارهــای  متاســفانه  کــرد:  اظهــار  وی 
متفاوت و با فاصله معنا داری از میزان فرار مالیاتی در 
کشــور ارایه می شــود که عمدتا به دلیل تفکیک نکردن 
میان ظرفیت بالقوه اقتصاد کشــور برای مالیات ســتانی 
یــا میــزان فــرار مالیاتی می باشــد که انتظــار می رود در 
اعــالن  میــزان فــرار مالیاتــی  دقت نظــر الزم در تفکیک 
۲ مفهــوم فــرار مالیاتــی و ظرفیت بالقوه اقتصاد کشــور 
 برای مالیات ستانی صورت گیرد چراکه آمارهای اشتباه

مــی توانــد کاهــش انگیــزه پرداخــت مالیــات و کاهــش 
تمکین مالیاتی را بدنبال داشته باشد.

وی افــزود: ظرفیــت بالقــوه اقتصــادی کشــور برای 
مالیــات ســتانی بــا تعدیــل معافیت هــای مالیاتــی موثــر 
سازی نرخ های مالیاتی و معرفی پایه های جدید مالیاتی 

فعال می شود.
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور گفــت: امیدواریــم در تمامــی اســتان ها شــاهد 
زیرساخت های مناسب برای امور مالیاتی باشیم چراکه 
در  تســهیل  موجــب  میتوانــد  مالیاتــی  زیرســاخت های 

وصول و  افزایش درآمدهای مالیاتی شود.

فرهنگی: ابهامی در مورد 
نحوه رأی گیری بودجه 

وجود نداشته است
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
گفــت کــه نحــوه رأی گیــری بودجــه ۱۴۰۰ در مجلــس 

ابهامی نداشته است.
در  فرهنگــی  محمدحســین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشســت خبــری روز گذشــته خود گفــت: در مورد الیحه 
بودجــه انتقاداتــی در برخــی رســانه ها مطــرح و عنــوان 
شده که مشخص نبوده الیحه به رأی گذاشته می شود 
یــا گــزارش کمیســیون تلفیــق. هــر طــرح و الیحــه ای از 
روز اولــی کــه وارد مجلس می شــود تا بــه قانون تبدیل 
شــود اگر طرح باشــد به آن طرح اطالق می شــود و اگر 
الیحه باشــد به آن الیحه اطالق می شــود. وقتی الیحه 
ای به مجلس بیاید و در کمیسیون بررسی شود تا آخر 
عنوانــش الیحــه اســت و رئیــس مجلس هــم موقع رأی 
گیــری صراحتــا گفــت اگر کلیــات الیحه بودجــه تصویب 
شــود وارد جزئیــات گــزارش کمیســیون مــی شــویم. لــذا 
ابهامــی در ارتبــاط با نحوه رأی گیری بودجه ۱۴۰۰ وجود 

نداشته است.
وی افزود: علت موافقت نکردن اکثریت نمایندگان 
هــم بــه دلیل ایــن واقعیت بود که از ابتدای ورود الیحه 
بــه مجلس ابهاماتی در اذهان نمایندگان وجود داشــت 
و دولــت هــم در هیچ مرحله ای با اصالحات کمیســیون 
همراهــی نکرد حتی در جلســه بررســی کلیــات نماینده 
دولــت صراحتــا اعــالم کــرد که مــا این تغییــرات را قبول 
نداریــم و بعــد از اینکــه مجلــس بــه رد کلیــات رأی داد 
رئیس سازمان بودجه در رسانه ها اعالم کرد از مجلس 
تشــکر مــی کنیــم. یعنی دولــت هــم در آن مرحله با آن 

تصمیم اعالم مخالفتی نکرد.
چــرا  اینکــه  کــرد:  اضافــه  تبریــز  مــردم  نماینــده 
نماینــدگان بــا این نظر همراه شــدند علتش این بود که 
باالخــره اجــرا کننده دولتی خواهد بود که الیحه را ارائه 
کــرده و وقتــی دولــت خــودش اعــالم مــی کنــد همراهی 
نخواهیــم کــرد؛ طبیعتــا نماینــدگان هــم نظر مســاعدی 

نداشتند.
ســخنگوی هیات رییســه مجلس در مورد وضعیت 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از رد شدن آن از سوی مجلس 
گفــت: در اصــل اینکــه دولــت چــه انجــام خواهــد داد، 
بنــده اطــالع دقیقی ندارم، چرا که مواضــع متناقضی از 
دولت مطرح می شــود، اما آنچه مســلم اســت در آیین 
نامــه داخلــی مجلس در مــواردی که کمیســیون تلفیق، 
کلیــات بودجــه را تاییــد کرده باشــد و صحن علنی آن را 
رد کند، ما شــاهد ســکوت آیین نامه هســتیم. بنابراین 
اگر چنین اتفاقی بیفتد در تبصره ای از ماده ۱۸۴ آیین 
نامه داخلی مجلس آمده اســت که به ســایر مواد آیین 

نامه مراجعه شود.
نماینــده مــردم تبریز اضافه کرد: اگــر دولت الیحه 
جدیــدی ارائــه کند، مســلماً مورد رســیدگی قــرار خواهد 
گرفــت و اگــر الیحــه ارائــه نکنــد، مجلــس مجبور اســت 
رأســاً وارد این موضوع شــده و تا ســه دوازدهم مصوب 
کند، یا اینکه اگر دولت بیشتر از سه دوازدهم بخواهد، 

باید الیحه بدهد.

اخبـــــــــــــــــار

واکسیناســیون  آغــاز  از  جمهــوری  رئیــس 
هفتــه  از  شــده  تعییــن  اولویت هــای  براســاس 

جاری خبر داد.
حســن  حجت االســالم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روحانی روز شــنبه در نشســت ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا بــا یــادآوری نزدیــک شــدن بــه مــرز یک 
ســالگی کرونــا در ایــران، گفــت: روزهــای پایانــی 
بهمــن پارســال روزهایی بود کــه متوجه ورود این 
ویــروس وارد کشــور شــده ایم. شــاید یــک هفته 
قبل تــر ایــن ویروس داخل کشــور بوده، اما روزی 
که ما متوجه شدیم و آزمایش مثبت اعالم شده 

است به آخر ماه بهمن مربوط می شود.
 رئیــس جمهــوری با بیان اینکــه این پاندمی 
شــرایط ویــژه ای در سراســر دنیــا بــه وجــود آورده 
اســت، اولیــن مســئله را پیشــگیری توصیــف کرد 
و گفــت: همــه مــا می دانیــم این ویــروس مردم را 
مبتــال می کنــد و بهتریــن راه برای ابتال نشــدن به 

یک ویروس،  پیشگیری است.
وی فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ترددها، 
کاهــش تجمعــات و  رعایــت منظــم پروتکل هــای 
بهداشــتی را مــوارد پیشــگیری برشــمرد و ادامــه 
داد: همه دنیا تقریباً روی این موضوع اتفاق نظر 
دارنــد و باید تــالش کنیم حرکت ما در این زمینه 

رو به جلو باشد.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد اضافــه کــرد: 
آمــاری کــه هفته گذشــته مطرح شــد، نشــان داد 
کــه رعایــت پروتکل هــا کمتــر شــده و ۸۱ درصــد 
بوده است و گزارش این هفته نشان داد رعایت 
پروتکل هــا ۷۵ درصــد بــوده و مرتــب بــه ســمت 
کاهــش رعایــت پروتکل هــا می رویــم. بــا کاهــش 
رعایــت پروتکل هــا بــه ســمت افزایــش ابتــال بــه 
بیمــاری خواهیــم رفــت و ایــن بــرای مــا دردنــاک 

خواهد بود.
از  ادامــه  در  دوازدهــم  دولــت  رئیــس 
رو  پیــش  هفته هــای  در  خواســت  شــهروندان 
مراعــات کننــد تا ایام عید خوبی پیش رو داشــته 
باشــیم و افــزود: اگــر همــه مراعات هــا را مدنظــر 
قــرار دهیــم هــم کســب و کار رونــق پیــدا می کند 
و هــم ســفرهای مــردم برقرار خواهد شــد اما اگر 
مراعــات نکنیم ممکن اســت شــرایط خوبی پیش 

رو نداشته باشیم.
وی افــزود: البتــه ما در ایران دنبال ســاخت 
همــه داروهــای معــروف رفتیــم کــه ایــن داروهــا 
مــا  بیمارســتان های  اختیــار  در  و  ســاخته شــده 
اســت. اگر همه همــکاری کنیم، می توانیم جلوی 
کرونــا را بگیریــم؛ اگــر مردم همه بــا هم همکاری 
کننــد می شــود کاری کــرد چــون دیدیــم دو تــن از 
ورزشکاران معروف ما آقایان میناوند و انصاریان 

در اثر این پاندمی به رحمت خدا پیوستند و این 
هشــداری بــرای همــه مــردم ماســت کــه مراقبت 

دقیق تر و بیشتری در این زمینه انجام دهند.
 روحانــی اظهــار کــرد: موضــوع دوم، درمــان 
بیمــاری اســت که تاکنون درمــان قطعی و مؤثری 
برای این بیماری به دست نیامده است و مسأله 
ســوم واکسیناســیون و ایجــاد ایمنــی جمعــی از 
طریــق آن اســت کــه ســازمان جهانــی بهداشــت 
بــه دلیــل شــرایط خــاص پاندمــی کرونــا مجــوزی 
اضطــراری بــرای اســتفاده از تعــدادی واکســن را 
صــادر کــرده اســت، امــا با این حال تا رســیدن به 
ســطح قابــل قبولــی از واکسیناســیون مســیری 

طوالنی باقی مانده است.
وی با یادآوری ســاخت واکسن های مختلف 
در جهــان افــزود: واکســن های مختلفی در جهان 
ســاخته شــده اســت. شــاید ۱۳۰، ۱۴۰ واکســن 
باشــد که پنج، شــش واکســن معروف شــدند. از 
ســوی دیگــر جمعیــت بشــر ۷.۸ میلیارد اســت و 
اگر بخواهیم ۸ میلیارد نفر را واکسن بزنیم، باید 
۸ میلیــارد واکســن بســازیم کــه بــه زودی انجــام 
نمی شــود. حتــی اگــر هــر کشــوری ۶۰، ۷۰ درصد 

جمعیــت خود را واکســن بزند کــه ایمنی را ایجاد 
کند، کار سختی است.  

رئیــس قــوه مجریه با بیان اینکه واکســن ها 
عمومــا دو مرحله ای هســتند که مشــکالت خاص 
خــود را دارنــد، خاطرنشــان کــرد: مــا در ایران ۸۴ 
میلیــون نفــر جمعیــت داریــم و بایــد عــدد قابــل 
مالحظــه ای واکســن تولیــد کنیــم. تولید واکســن 
در اولویت ماســت. اگر شــرایط هم در دســترس 
باشــد، امکانات تزریق واکسن کار آسانی نیست 
و پنــج، شــش مــاه زمان می برد تا افراد واکســینه 

شوند.
روحانــی اضافــه کــرد: همه دســتگاه ها خود 
را آمــاده  کرده انــد واکسیناســیون در ایــران انجام 
شــود و خوشــبختانه اولین محموله واکســن وارد 
کشــور شــده  اســت. همــه دســت بــه دســت هــم 
دادنــد و امــروز مــا بــه واکسیناســیون رســیدیم. 
بنابرایــن ایــن هفتــه یعنــی هفتــه دهــه مبارکــه 
فجــر و هفتــه جشــن ملــی کشــور، قبــل از ۲۲ 
بهمن براســاس اولویت هایی که وزارت بهداشــت 
و درمــان مشــخص می کنــد، واکسیناســیون آغاز 

می شود.

 وی ادامه داد: این برای ما بسیار خوشحال 
کننده اســت که در ابتدا کادر درمان بتوانند این 
واکســن را در دو مرحلــه بگیرنــد و یــک اطمینانی 
باالیــی حاصــل می شــود؛ چــرا کــه آنها بیشــتر در 
بیشــتری  نگرانی هــای  و  معــرض خطــر هســتند 
دارنــد و بعــد هــم بــرای ســالمندان و آنهایــی کــه 
بیماری های زمینه ای دارند واکسیناســیون شروع 

و اجرا می شود.
رئیــس دولــت دوازدهــم ادامــه داد: بــا همه 
ســختی ها و مشــکالتی کــه داشــتیم  کار بســیار 
خوبــی انجام گرفت. انشــاءهللا در مــاه فوریه که 
مــا اکنــون در این ماه هســتیم این واکســن ها به 
دســت ما می رســد و یک بخشــی هم در ماه بعد 

در ماه مارس به دست ما می رسد.
روحانــی افــزود: امیدواریــم قبــل از عید این 
واکسیناسیون به طور قابل مالحظه ای در کشور 
در مراحــل افــرادی که مســتعد هســتند و افرادی 
که بیماری زمینه ای دارند و همچنین کادر درمان 
تــا فروردیــن و اوایــل فروردیــن همــه اینهــا انجام 

شود.  
رئیــس جمهــوری همچنین گفت: امیدواریم 

ســال آینده هم شــرایطی فراهم شــود که بعد از 
فصــل بهــار و وقتــی به فصل تابســتان می رســیم 
واکســن های داخلــی مــا که احتمال دارد واکســن 
و  برســد  مــا  دســت  بــه  بهــار  در  حتــی  پاســتور 
واکســنی که به صورت مشــترک درســت می شود 
واکســن رازی، واکســن برکــت و همــه اینها ســال 

آینده شرایط بهتری برای مردم فراهم شود.
وی اظهــار کــرد: حتــی اگــر همــه واکســن ها 
خــود  اینکــه  دلیــل  بــه  شــود  تزریــق  و  آمــاده 
واکسیناســیون یــک زمــان ۶ ماهــه نیــاز دارد و از 
ســویی اثر آن واکســن ها ۱۰۰ درصد نیســت و در 
دو مرحلــه بایــد ایــن کار انجام گیــرد، بنابراین ما 
بایــد تــا یک ســال آینــده خودمــان را آمــاده کنیم 
بــرای اینکــه  پروتکل هــای بهداشــتی را همچنــان 

مراعات کنیم تا از این خطر عبور کنیم.
خواســت  رســانه ها  از  پایــان  در  روحانــی 
همچنــان ایــن هشــدار بــه مــردم بدهنــد کــه بــا 
عادی ســازی  جامعــه  در  واکسیناســیون  شــروع 
نشود و تاکید کرد: همچنان باید پروتکل ها برای 
مــدت طوالنی مراعات شــود تا از مشــکالت عبور 

کنیم.

محمد ارفع
معــاون عمرانــی وزیر کشــور تاکیــد کرد که 
بودجــه ســال ۹۹ شــهرداری ها ۹۶ هــزار میلیارد 
تومــان و بودجــه دهیاری هــا ۱۲ هــزار میلیــارد 
تومــان اســت در مجمــوع بودجه شــهرداری ها و 
دهیاری هــا از بودجــه عمرانــی کشــور ۱۰ درصــد 

بیشتر است.
مهدی جمالی نژاد در نشســت خبری خود با 
اصحاب رســانه گفت: ۷۴ درصد جمعیت کشــور 

در شهرها و مابقی در روستاها ساکن هستند.
وی ادامه داد: ۹۰ هزار سکونتگاه روستایی 
دارنــد.  ســکنه  هــزار   ۶۲ از  بیــش  کــه  داریــم 
همچنیــن در کشــور ۱۳۴۸ شــهرداری و ۳۷۱۱۹ 
دهیــاری داریــم. جمالی نــژاد ادامــه داد: در ســال 
جــاری ۱۹ شــهر نیــز بــه جمــع شــهرهای کشــور 
اضافه شــده است. بودجه شــهرداری ها ۹۶ هزار 
میلیــارد تومــان و بودجــه دهیاری ها نیــز ۱۲ هزار 
میلیــارد تومان بوده اســت کــه در مجموع بودجه 
دهیاری هــا و شــهرداری ها ۱۹ درصــد از بودجــه 

عمرانی کشور بیشتر است.
و  شــهرداری ها  هوشمندســازی  دربــاره  او 
دهیاری هــا ادامــه داد: سیاســتهای راهبردی برای 
ســال ۱۴۰۰ اعالم شــده اســت که یکی از اهداف 

اصلی ما در این سیاست های راهبردی هوشمند 
سازی شهرها و روستاها است.

رئیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کل کشــور بــا تاکیــد بــر راه انــدازی ســامانه های 
مختلــف در ایــن دوره ادامــه داد: در ایــن دولــت 
بــرای اولیــن بار ۱۸ ســامانه و  ۳۴ بانک اطالعاتی 
راه انــدازی شــده  روســتایی  و  حــوزه شــهری  در 

است.
جمالــی نــژاد درباره نوســازی ناوگان حمل و 
نقــل عمومی گفت: نقش تاثیرگذار شــهرداری ها 
در حــوزه کرونــا مهــم بــوده، امــا آنچنــان کــه باید 
به نقش آنها اشــاره نشــده اســت و این در حالی 
توســط  شــهروندان  نیازهــای  تامیــن  کــه  اســت 
شــد.حمایت  انجــام  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
دولــت بــرای نوســازی ناوگان حمل و نقل بســیار 
زیــاد بــود و علیرغــم همه محدودیت هــا اقدامات 

خوبی انجام شد.
وی ادامه داد: مترو یک حمل و نقل عمومی 
ارزشــمند انبــوه بــر اســت امــا هزینــه زیــادی نیاز 
دارد و ۸ هــزار میلیــارد تومان اوراق مشــارکت در 

نظر گرفته شده است.
کل  درصــد   ۵۴ اینکــه  یــادآوری  بــا  او 
ایســتگاههای متــرو در همین دولــت بهره برداری 

نــاوگان  نوســازی  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده 
تاکســیرانی بــا ۷۳ هــزار دســتگاه صــورت گرفتــه 
اســت و در بحــث تامین اتوبــوس هم با توجه به 
محدودیت های ســتاد ملی کرونا ۵ هزار دستگاه 
مصوب شــد و برای ۳ هزار دســتگاه تفاهم نامه 

منعقد شده است.
وی درباره زباله سوزها گفت: حدود دو ماه 
پیش زباله ســوز نوشــهر افتتاح شده است. برای 
اولین بار اطلس پســماند کشــور را تهیه کردیم و 
برای شهرهای مختلف اقدامات مختلف را انجام 
خواهیم داد. زباله سوز رشت نیز پیشرفت هایی 

داشته و اقدامات آن در حال انجام است.
بــرای  دهیاری هــا  دربــاره  نــژاد  جمالــی 
روســتاهای بیــش از ۲۰ خانــوار گفــت: با اولویت 
 ۲۰ بــاالی  روســتاهای  بــرای  مــرزی  روســتاهای 
خانــوار دهیــاری ایجــاد شــود کــه باعــث توزیــع 
متــوازن خدمــات مــی شــود و بــه عنــوان پدافنــد 
نگهداشــت  و  کنتــرل  در  توانــد  مــی  غیرعامــل 
جمعیــت کمک کند. گســترش خدمات روســتایی 
که در قالب دهیاری ها ارایه می شود نیز به این 

روستاها ارایه می شود.
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور دربــاره بودجه 
دهیاری هــا گفت: بودجه دهیاری ها اندک اســت 

امــا بــا همین بودجه اندک اقدامــات خوبی انجام 
مــی دهنــد و ۵۸۱۱ پــروژه با همیــن بودجه اندک 
در حــال افتتــاح اســت. نظارت تاکنــون به صورت 
اســتانی بــوده امــا بــا ایجــاد یــک ســامانه جامــع 
نظارت به صورت کشــوری و متمرکز خواهد شــد 
و ۳۴۵۲۰ روســتا به این ســامانه وصل شــده اند 
و از طریق این ســامانه به صورت متمرکز نظارت 

می شوند.
وی ادامه داد: لوایحی که تنظیم شــده و به 
دولــت ارائه شــده و به مجلس مــی رود اقدامات 
ایجــاد  زد.  خواهــد  رقــم  دهیاری هــا  در  خوبــی 
دهیاری ها در روستاهای ۲۰ خانوار نیز می تواند 
خدمــات قابــل توجهــی را بــه ایــن روســتاها ببرد. 
ابالغ ســاختار ســازمانی و تشکیالت دهیاری ها و 
اصالح حقوق و مزایای دهیاران از دیگر اقدامات 
انجــام شــده بود کــه باعث می شــود دهیاران در 

روستاها ماندگار شوند.
معاون وزیر کشور درباره اصالحات اساسی 
در ســاختار اداری و منابــع انســانی شــهرداری ها 
گفت: ما نمی خواهیم شهرداری ها چاق و چاق تر 
شــوند و این تشــکیالت حجیم شــود و بنا نداریم 
این دســتگاه چابک به یک دســتگاه ایستا تبدیل 
شــود و برنامه های که برای این خصوص در نظر 

گرفته ایــم از جملــه برنامه هایــی اســت کــه باعث 
عدالت استخدامی شود.

اینترنتــی  تاکســی های  دربــاره  جمالی نــژاد 
گفت: این تاکسی ها سال های سال است که در 
کشــور فعالیــت می کنند ما نبایــد جلوی خدمات 
نوین را بگیریم و باید آن را در بخش های دیگری 
نیز تســری دهیم به طور مثال در حوزه پســماند 
نیــز اقداماتــی در این زمینه صورت گرفته اســت. 
دســتورالعملی تهیه شــده تا مشــکالت موجود را 

کاهش دهیم.
بــه  توجــه  بــا  پیشــوا  دهیــاری  دربــاره  وی 
دســتگیری تعــدادی از دهیــاران داد: یــک جامعه 
اعضــای  دهیــاران  و  شــهرداران  از  بزرگــی  آمــار 
شــورای شــهر و شــورای دهیــاران داریــم و تعــداد 
کمی از آنها دســتگیر شــده اند و مدیران بازرسی 
اســتانداری و حراســت بــر عملکــرد آنهــا نظــارت 
مــی کننــد اگــر عضوی از اعضای شــورا یا دهیاری 
دســتگیر می شــود اعضــای علی البدل جــای آنها 

اقدامات الزم را انجام می دهند.  
گفــت:  زن  دهیــاران  دربــاره  جمالی نــژاد 
خوشــبختانه زنان در حوزه دهیاری بســیار خوب 
عمــل کــرده انــد و مدیــران روســتایی زن عملکــرد 

بسیار خوبی دارند.

تامیــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
آوردن  فراهــم  هزینه هــای  از  درصــد   ۳۰
زیرســاخت های مســکن مهــر را بر عهــده دولت 
دانســت و تاکیــد کــرد کــه دولــت بــرای تامیــن 
اعتبارات مورد نیاز زیرســاخت های مسکن مهر 

مشکل اعتباری ندارد.
بــه گــزارش ایرنا ، احمد اصغــری مهرآبادی 
روز شــنبه در جلســه بررســی مشــکالت مسکن 
مهــر مازندران در ســاری افــزود : طبق آئین نامه 
اجرایــی تامیــن ۳۰ درصــد از اعتبــارات مورد نیاز 
خدمــات زیــر بنایی آب ، فاضــالب ، برق و تلفن 
را دولــت بایــد پرداخــت کند و ایــن کار را هم به 
محــض ارائــه صــورت وضعیت هــای مالــی تامین 

می کند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه حــل مشــکالت 
زیرســاخت مســکن مهــر باقــی مانــده نیازمنــد 
همــکاری تمامــی دســتگاه های اجرایــی دخیــل 
در ایــن کار اســت ، گفــت : حتــی جاهایــی کــه 

تامیــن اعتبــار از ســوی دولــت کارســاز نباشــد ، 
ایــن آمادگــی در دولــت وجــود دارد تــا بهتریــن 
زمین هــای دولتــی را بــه پیمانکاران مســکن مهر 

واگذار کند.
مهرآبادی مشکالت زیرساختی مسکن مهر 
باقــی مانــده مازنــدران را با ایــن روش قابل حل 
دانســت و اظهــار کــرد : هیچگونه ســهل انگاری 
از ســوی دســتگاه های خدمات رسان قابل قبول 
بایــد طبــق  ایــن دســتگاه ها  و مدیــران  نیســت 
برنامــه زمــان بندی مشــکالت طرح های مســکن 

مهر نیمه تمام را حل و فصل کنند.
مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
تاکیــد کــرد : تنهــا راه شــتاب بخشــی بــه اجــرای 
پروژه هــای باقــی مانده مســکن مهــر، همکاری و 
همدلی تمامی دســتگاه های اجرایی اســت چون 
نبــود خدمــات زیربنایــی و ضــروری مهــم تریــن 
موانــع اجرایــی ایــن پروژه هــا اســت کــه بایــد بــا 

هماهنگی بیشتر حل شود.

وی افزود : با توجه به سیاســت ها و تاکید 
دولت تدبیر و امید در اجرای پروژه های مســکن 
مهر، همه مدیران و دستگاه های خدمات رسان 
بایــد بــرای رفــع موانــع و مشــکالت ایــن پروژه ها 

تالش کنند .
تــالش و   ، وقــت   : کــرد  تاکیــد  مهرآبــادی 
و  یازدهــم  دولــت  ســوی  از  ســنگینی  هزینــه 
دوازدهم طی هشــت ســال اخیر در مسکن مهر 
صــرف شــده اســت و توقــع داریــم ایــن زحمــات 
بــا نیمــه تمام مانــدن تعداد اندکــی از واحدهای 

مسکن مهر به هدر نرود.
وی افــزود : تاکنون در مجموع ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد مســکونی مهر در کشــور تحویل 
مالــکان شــده اســت که از این تعــداد حدود یک 
میلیــون و ۳۵۰ هــزار واحــد در دولــت تدبیــر و 
موردنیازشــان  زیرســاخت های  و  تکمیــل  امیــد 

تامین شده است.

کمک ویژه دولت برای حل مشــکل 
مسکن مهر میارکالی ساری 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن با 
بیــان ایــن کــه بــرای حــل مشــکالت مســکن مهر 
میــارکال ســاری بــه صورت ویژه کمک می شــود ، 
گفت : مشــکلی برای تامین اعتبار و یا واگذاری 
زمین مناســب برای جبران تامین اعتبار خدمات 

زیربنایی مسکن مهر در مازندران نداریم.
کلنــگ اجــرای پــروژ ۲ هــزار و ۸۰۰ واحــدی 
طــی  ســال ۸۷  ســاری  میــارکالی  مهــر  مســکن 
قــراردادی بــا ۱۶ پیمانــکار بــه زمیــن زده شــد و 
قــرار بــود خانه هــا طی ۱۵ مــاه تکمیــل و تحویل 
متقاضیــان شــود ، ولــی هیچ خانــه ای در دولت 
نهــم و دهــم تحویــل متقاضیــان نشــد و پروژه با 
مشــکالت فــراوان به دولــت یازدهــم و دوازدهم 

به ارث رسید.
طبــق اعــالم رســمی اداره کل راه و شــهر 

ســازی مازندران سهم اجرای مسکن مهر در این 
اســتان ۵۷ هــزار و ۳۵۱ واحــد بــود کــه تــا کنون 
۵۳ هزار و ۹۳۷ واحد تحویل شده است و سه 
هــزارو ۴۱۴ واحــد برابــر بــا ۶ درصــد نیمــه تمــام 
مانــده اســت کــه از پیشــرفت فیزیکــی  ۸۵ تــا 

۹۵درصد برخوردار است.
محوطــه ســازی ، ایجــاد فاضــالب ، تامیــن 
بــرق، و آب شــرب یکهــزارو ۷۲۴واحــد در قالــب 
۵۵ بلوک از مشــکالت مطرح شــده مسکن مهر 

در استان مازندران است.
انقــالب  مســکن  بنیــاد  آمــار  اســاس  بــر   
اســالمی مازنــدران ، ســهم این بنیاد در مســکن 
مهــر در شــهرهای زیــر ۲۰ هــزار نفــر ، ۱۶هــزارو 
۵۰۰ واحــد بوده اســت کــه تا کنون ۹۹.۵ درصد 
آن تحویــل شــد و تنهــا یک پــروژه ۹۶ واحدی در 
شــهر گلــوگاه بــا ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در 
حال تکمیل است که مقرر شد تا پایان فروردین 

سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن: دولت برای تامین زیرساخت های مسکن مهر مشکل 
اعتباری ندارد

معاون عمرانی وزیر کشور: بودجه شهرداری ها ۱۹ درصد بیشتر از بودجه 
عمرانی کل کشور است

روحانی: واکسیناسیون از این هفته  آغاز می شود


