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بدون شرح

شناسایی لوکسنشینها برای مالیاتستانی
براس�اس بودج�ه امس�ال دو ن�وع مالی�ات جدی�د ب�ه سیس�تم
مالیاتستانی کشور اضافه شده که شامل مالیات بر خان ه و خودروهای
لوکس اس�ت .مطابق قانون ،خودروهای لوکس خودروهایی هستند
که در پایان س�ال  ۱۴۰۰نرخ ساخت یا واردات آن ،باالی یک میلیارد

تومان باش�د که نرخ این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعالم
میش�ود و مال�کان این خودروها بای�د تا بهمن امس�ال این مالیات
را پرداخ�ت کنن�د؛ در غیر این صورت قادر به نق�ل و انتقال خودرو
نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال بپردازند.

در بودجه امس��ال دو مالیات جدید از جمله مالیات از خانه و خودروهای لوکس در نظر گرفته
ش��ده که افراد مش��مول مالیات خودروها و منازل لوکس تا  2ماه دیگر شناس��ایی میش��وند.
بهگفته معاون س��ازمان امور مالیاتی اطالعات موردنیاز اخذ مالیات از لوکسنش��ینهااز نیروی
انتظامی ،شهرداری و وزارت راه و شهرسازی جمعآوری میشود

اجرای قانون مالیات لوکسها از خرداد
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور گفت :افراد مش��مول مالیات
خودروها و منازل لوکس تا خرداد شناس��ایی میش��وند و این موضوع
ب��ه آنان ابالغ میش��ود .به گزارش صداوس��یما ،امیدعلی پارس��ا ،در
حاشیه جلسه هیات مقرراتزدایی افزود :براساس قانون بودجه امسال
خانههای با ارزش بیش از  ۱۰میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند.
وی اف��زود :برای خودروهای لوکس اگر ارزش مجموع خودروهای یک
فرد و فرزندان کمتر از  ۱۸س��ال او بیش از یک میلیارد تومان باش��د،
مشمول مالیات هستند.
ای��ن مالیات بهصورت پلکانی محاس��به و از یک میلیارد ت��ا یک و نیم میلیارد
تومان یک درصد مالیات و رقمهای باالتر درصد باالتری را ش��امل میشود .البته

اگ��ر ارزش خودرو هر یک از زوجی��ن در خانواده کمتر از یک میلیارد
تومان باشد ،مشمول مالیات نمیشود .بهگفته این مقام مسئول مراحل
اجرایی ثبت اظهارنامهها و همچنین راهاندازی پایانههای فروش��گاهی
و س��امانه مودیان تا خرداد عملیاتی میشود .وی با بیان اینکه امسال
مجموعهای از سیاس��تها ب��رای حمایت از تولید پیگیری میش��ود،
ی جرایم و تقسیط بدهیها از جمله این
اظهار کرد :افزایش بخش��ودگ 
موارد اس��ت .در جلس��ه اخیر هیات مقرراتزدای��ی بر موضوع کاهش
زمان رس��یدگی به پروندههای مالیاتی در هیاته��ای حل اختالف تاکید و مقرر
ش��د با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی درصد باالیی از اظهارنامههای مالیاتی بدون
رسیدگی تایید شود.

بازار مسکن برای محتکران پرریسک میشود
وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت :با ثبت اطالعات مرب��وط به مالکیت
در س��امانه اسکان و امالک و شناس��ایی خانههای خالی ،بازار مسکن
برای موسس��اتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای س��رمایهگذاری
خالی نگه داشتهاند ،پرریسک شده و بازار مسکن از پولهای سرگردان
خالی میش��ود .محمد اسالمی در حاشیه جلس��ه هیات دولت درباره
بازار مسکن و برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانههای خالی ،افزود:
بازار دچار التهاب اس��ت و قیمتهای واقعی نیست .امیدواریم شرایط
التهابی و حبابگونه از بازار کش��ور رخت بربندد و مردم شاهد ثبات قیمتها در
بازار باشند.
وی گفت :نهادههای مس��کن هم متاثر از شرایط بازار دچار تحول قیمتی شده
و امید داریم با رفتن به سمت ثبات بیشتر شاهد کاهش قیمتها باشیم .اسالمی
ادامهداد :باید بتوانیم برنامه جامع مسکن را با اطالعات دقیق و واقعی طرحریزی
کنیم تا دولت همه س��اله بداند برای چند واحد مس��کونی باید برنامهریزی کند.
بهگفته وزیر راه و شهرسازی ،اکنون آنچه در برنامه ششم بهعنوان وضعیت مسکن
آمده یا حتی در برنامه جهش تولید مس��کن که در مجلس تصویب ش��ده ،همه
براس��اس تحلیل ،نه اعداد ثبتی و آماری اس��ت .وی بیان کرد :طرح جدیدی که

ذخیرهگاه مالیات خانه و خودروهای
لوکس
در این زمینه محمود علیزاده ،معاون فنی و حقوقی
س��ازمان ام��ور مالیات��ی در گفتوگو با ایس��نا اعالم
ک��رد :صاحب��ان خانههای لوک��س از طریق اطالعاتی
که س��امانههای ش��هرداری و امالک و اس��کان وزارت
راه و شهرس��ازی در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار
میدهند ،برای اخذ مالیات شناس��ایی میش��وند .وی
افزود :برای شناسایی خودروهای لوکس نیز با استفاده
از اطالعات نیروی انتظامی هم درباره مشخصات خودرو و هم مالک آن در جهت
مالیاتس��تانی اقدام میش��ود .علیزاده با بیان اینکه مالیات از خان ه و خودروهای
لوکس جزو درآمدهای مالیاتی هستند ،گفت :از آنجا که این نوع مالیات یکی از
انواع درآمدهای مالیاتی کش��ور اعالم ش��ده و منابع حاصل از آن به حساب خزانه
واریز میش��ود ،اگر در قانون ذکر ش��ود که درآمد حاصل از آن صرف امور خاصی
شود ،حتما اقدام الزم در این زمینه صورت میگیرد.

براس��اس ماده  ۵۴در قانون مالیات مستقیم تثبیت شده ،این شرایط
را بهوجود میآورد که ثبت وضعیت سکونت را بهصورت واقعی داشته
باش��یم؛ بر این اس��اس با ثبت اطالعاتی که از  ۱۹فروردین در سامانه
امالک و اس��کان آغاز ش��ده ،وضعیت س��کونت و مالک و مستاجر را
بهدس��ت میآوریم و بعد هم میتوانیم راحتتر ب��رای عرضه و تولید
مسکن برنامهریزی کنیم.
اس�لامی اضاف ه کرد :نکته دوم ،پولهایی است که وارد بازار مسکن
ش��ده و التهاب ایجاد کرده است؛ پول موسساتی که تا هزار واحد خانه خریداری
کردند تا رشد کنند و سرمایهشان بزرگتر شود .وی اظهار کرد :دولت از ابتدا در
تالش بود با بازدارندگی و اخذ مالیات سنگین بازار مسکن را برای سرمایهگذاران
پرریسک کند تا س��رمایهها برای ساختوساز مسکن ،نه احتکار آن ،هزینه شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود :با مشارکت مردم و ثبتنام در سامانه امالک و اسکان
که منافع عمومی در آن نهفته است ،دولت چشمداشتی به منبع مالیاتی خانههای
خالی ندارد .این پولها به صندوق تامین مسکن میرود و در خدمت مردم خواهد
بود و امیدواریم از این طریق مس��کن از کاالی سرمایهای فاصله بگیرد و قیمتها
متعادلتر شود.

چه خانه و خودروهایی لوکس است؟
نرخ مالیات ساالنه خودروهای لوکس به شرح ذیل است:
 -۱تا مبلغ  ۱.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد  ۱میلیارد تومان معادل یک درصد
 -۲تا مبلغ  3میلیارد تومان نسبت به مازاد  ۱.۵میلیارد تومان معادل  2درصد
 -۳تا مبلغ  ۴.۵میلیارد نسبت به مازاد  ۳میلیارد تومان معادل  3درصد
 -۴نسبت به مازاد  ۴.۵میلیارد معادل  4درصد
همچنین طبق تصویب مجلس ،خانههایی که ارزش آنها با احتس��اب عرصه و اعیان
بیش از  ۱۰میلیارد تومان باشد ،خانه لوکس محسوب میشوند و مالک آن باید در بهمن
امس��ال این مالیات را پرداخت کند .البته خانههای درحال س��اخت و در سال تملک از
پرداخت این مالیات معاف هستند.
نرخ مالیات ساالنه خانههای لوکس نیز به شرح ذیل است:
 -۱نسبت به مازاد  ۱۰میلیارد تا  ۱۵میلیارد تومان؛ یک در هزار
 -۲نسبت به مازاد  ۱۵میلیارد تا  ۲۵میلیارد تومان؛  2در هزار
 -۳نسبت به مازاد  ۲۵میلیارد تا  ۴۰میلیارد تومان؛  3در هزار
 -۴نسبت به مازاد  ۴۰میلیارد تا  ۶۰میلیارد تومان؛  4در هزار
-۵نسبت به مازاد  ۶۰میلیارد تومان به باال؛  5در هزار

سخن پایانی...

تاکنون یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی شناسایی شده و فهرست آنها در اختیار
سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است .مسئوالن معتقدند با اقدام تکمیلی ثبتنام مردم
در سامانه امالک براساس قانون جدید ،تالطم در بازار مسکن فروکش میکند و مردم
آس��ایش پیدا خواهند ک��رد .طبق این گزارش ،کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی باید
مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای تحت تملک خود و

ن امسال پرداخت کنند .بررسی اعداد و ارقام در
افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهم 
نظر گرفته شده برای خانه و خودروهای لوکس و نرخ مالیات آنها با این واکنش ازسوی
کارشناس��ان اقتصادی روبهرو شد که نرخ این دو نوع مالیات باید تصاعدی میبود و در
نرخگذاری این مالیاتها نیز باید دقت زیادی صورت میگرفت ،زیرا خطا در این زمینه
میتواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود.

طرح :حسین علیزاده

قربانعل�ی تنگش�یر -م�درس دانش�گاه:
در فرهن��گ کهنس��ال و گهرب��ار س��رزمین ،همواره
گردشگری و ادبیات مکتوب عزیزترین مونس و همراه
آدم��ی بوده و اهل س��فر و مطالعه همواره از امتیازات
اجتماع��ی و منزلتی ارجمند در ی��اد و خاطره عموم
جامع��ه برخ��وردار بودهاند ،اما در کوران کرونا س��ایه
سستی و غفلت بر گردش��گری این مرزوبوم مستولی
ش��ده است؛ از همین رو باید بهسوی گردش��گری خالق و پایدار رفت تا بتوان
کمبوده��ای قبلی را بهطور شایس��ته جب��ران کرد .گردش��گری خالق یعنی
اس��تفاده از تمامی توانمندیهای گردشگری بومی و محلی و ایجاد خالقیت و
استفاده بهینه از امکانات موجود.
گردشگری خالق یعنی رفع نیازهای گردشگران با غذاهای محلی ،بازیهای
محل��ی ،بازدیدهای مراکز موجود و طبیع��ی منطقه و تهیه گزارش تصویری و
ارائ��ه آن به مهمانان و گردش��گران به زبانهای مختل��ف .در همه جای دنیا
اس��تفاده از فرهنگ بومی همیش��ه جواب داده اس��ت؛ مزیتی که در ایران نیز
وجود دارد ،اما از آن آنطور که باید بهرهبرداری نش��ده اس��ت .در گردش��گری
پایدار درباره آثار و مراکزی مانند تخت جمشید اطالعات بهطور کامل در تمام
دنیا وجود دارد و نمیتوان چیزی به آن اضافه کرد ،اما در گردش��گری خالق
میتوان خالقیت را ایجاد کرد و توس��عه داد و راههای جذب گردشگری بومی
را ش��ناخت و معرفی کرد .باید گردش��گری بعد ازکرونا را به گردشگری خالق
منته��ی کرد .جهان آینده را باید دنیای خالقیت و نوآوری دانس��ت که با بروز
انقالب چهارم صنعتی همراه است.

گزارش خبری

برگزاری نخستین نشست شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی

نشست شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی با حضور علیاصغر مونسان وزیر
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،علیرضا بای رئیس مرکز روابطعمومی و
اطالعرسانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و اعضای این شورا در
سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد .مونسان ضمن تبریک سال نو به اهمیت جایگاه
روابط عمومی اشاره کرد و گفت :این حوزه برای مدیران دارای اهمیت ویژهای است،
اما هنوز تا رس��یدن به جای��گاه و ایفای نقش واقعی خود فاصل��ه دارد .او جایگاه این
حوزه را منوط به عملکرد مدیر و تمامی اعضای این واحد دانس��ت و افزود :با عملکرد
اثرگ��ذار همراه با خالقیت و نوآوری جایگاه این واحد در تمامی دس��تگاهها میتواند
تا باالترین درجه ارتقا پیدا کند .تدوین و تش��ریح وظایف روابطعمومی و ابالغ آن به
تمامی دس��تگاهها در راس��تای رفع نواقص این حوزه و پکپارچهس��ازی پیشنهادی
بود که ازس��وی وزیر میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی به اعضای شورای
سیاستگذاری هفته روابطعمومی ارائه شد .مونسان تحلیل اخبار ازسوی واحدهای
رواب��ط عمومی را یکی از مهمترین نقشه��ای این حوزه عنوان کرد و گفت :بهاعتقاد
من روابطعمومی محل تبادل اخبار است و باید نقش تحلیلگری داشته باشد .در این
واح��د ،اخبار نه بهصورت خام بلکه باید تحلیلش��ده در اختیار مدیران مربوطه قرار
گیرد .او هوش��مندی و رصد ۲۴س��اعته اخبار مربوط به حوزه را از نکاتی عنوان کرد
ث فرهنگی،
که میتواند جایگاه مدیر روابط عمومی را تا مش��اور ارتقا دهد .وزیر میرا 
گردش��گری و صنایعدس��تی ،با اش��اره به نقش س��خنگو بودن واحد روابطعمومی
اف��زود :روابطعمومی عالوه بر فن بیان باید در جری��ان تمامی اخبار درونی و بیرونی
باشد که عموما در دس��تگاهها اینگونه نیست و در روابطعمومیها این نقصان دیده
میش��ود .مونسان تعیین دریچه نگاه مردم به دس��تگاه مربوطه را از دیگر نقشهای
ای��ن واحد عنوان کرد و گف��ت :واحد روابطعمومی فارغ از عملک��رد خوب یا بد یک
دس��تگاه میتواند قضاوت و نگاه مردم را به آن دس��تگاه ارتقا یا تنزل دهد .خوشفکر
ث فرهنگی ،گردش��گری
و خالق بودن از دیگر مولفههایی بود که ازس��وی وزیر میرا 
و صنایعدس��تی ب��رای موفقیت جایگاه روابطعمومی عنوان ش��د .او در ادامه به نگاه
موش��کافانه روابطعمومی اش��اره کرد و افزود :اگر این بخش قبل از دیگران ایرادها را
ببیند ،شناسایی کند و با نگاه نرم انتقادی انعکاس دهد ،اتفاقات مثبتی را رقم خواهد
زد .مونس��ان هدایت افکار عمومی را از دیگر وظایف روابطعمومی عنوان کرد و گفت:
این واحد میتواند افکارس��از و فرهنگس��از باشد و با تعیین مس��یر افکار عمومی را
هدایت کند .جریانساز بودن نقش مهمی است که از این طریق یک موضوع میتواند
به جریانی ملی تبدیل ش��ود .او در پایان بر استانداردس��ازی وظایف روابطعمومی و
برگزاری دورههای تخصصی تاکید کرد و افزود :با استانداردس��ازی س��طح حداقلی و
ارتقایافته روابطعمومیها مش��خص میش��ود و این واحدها برای رسیدن به جایگاه
سینما

 ارتقای امتیاز استانها با ایجاد فضای رقابتی

علیرضا بای نیز ضمن خوش��امدگویی به حاضران در جلسه به تشریح فعالیتهای
مرکز روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدس��تی در س��ال
گذش��ته پرداخت و بیان کرد :در س��ال گذش��ته پس از  ۱۵س��ال موفق به دریافت
مجوز رسمی برای خبرگزاری میراثآریا شدیم و این خبرگزاری دارای هویت شد .با
پش��تیبانیهای دکتر مونسان در  3حوزه نیروی انسانی ،زیرساخت و تجهیز امکانات
ن در حوزه تولید
عملکرد خوبی صورت گرفت .او با اشاره به عملکرد مناسب  ۳۱استا 
خبر و فعالیت در فضای مجازی افزود :در حوزه خبر با ارزیابی ،رتبهبندی و رصدی که
انجام شد ،رقابتی بین استانها شکل گرفت که موجب ارتقای چشمگیری در فعالیت
آنها ش��د .در حوزه فضای مجازی نیز تمامی دفاتر استانی فعال هستند؛ بهطوری که
در س��ال گذشته  ۲۸هزار محتوا در سطح اس��تانی و ملی تولید شد .تشکیل شورای
اطالعرسانی و خبر در راستای تعامل بیشتر با مدیرعامالن رسانهها که در آینده اتفاق
خواهد افتاد از دیگر موارد مورد اشاره رئیس مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی بود.

 شعار هفته روابط عمومی ۱۴۰۰

در ادامه غالمرضا کاظمی دینان ،رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی
درباره تاریخچه شکلگیری روابط عمومی و اهمیت این حوزه توضیحاتی را ارائه داد.
او «روابطعمومی؛ عامل پیوندها ،مانع ُگسس��تها» را شعار هفته روابطعمومی سال
 ۱۴۰۰اعالم کرد .شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ضمن تشکر از همراهی
مونسان برای برگزاری این نشست در وزارتخانه ،کتابی با موضوع روستاهای تاریخی
ایران را بههمراه لوح تقدیری به وزیر میراث فرهنگی ،گردش��گری و صنایعدس��تی
ت آغاز میش��ود و تا  ۲خرداد ادامه
تقدیم کردند .هفته روابط عمومی  ۲۷اردیبهش�� 
خواهد داشت.

افزایش درخواست تغییر کاربری سینماها

همزمان با موج جدید کرونا در کش��ور که به تعطیلی بس��یاری از
مش��اغل منجر شده ،درخواس��تها برای تغییر کاربری سینماها نیز
افزایش یافته ،چراکه گویا شکس��ت اکران نوروزی وضعیت سینماها
را وخیمتر کرده اس��ت .سال گذش��ته خبرهایی از تعطیلی و تغییر
کاربری چند س��ینمای قدیمی و خاطرهانگیز تهران منتش��ر ش��د و
در تمام ماههایی که س��ینماها اجازه فعالیت نداشتند ،بر ایمن بودن
ش��رایط و رعایت پروتکلها در س��النها تاکید میشد تا شاید مجوز
باز شدن «سینما» ،سالندارها را از ورشکستگی نجات دهد ،اما حاال در ابتدای
س��ال  ۱۴۰۰که دوباره سینماها تعطیل شدهاند ،خبر میرسد تعداد متقاضیان
تغییر کاربری سالنهای س��ینما بیشتر شدهاست .در این باره غالمرضا فرجی،
نایب رئیس انجمن س��ینماداران به ایسنا میگوید :مالکان سالنهای سینما در
این مقطع کرونایی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و بهدلیل هزینه
بس��یار باالی نگهداری از س��النها مجبورند بهدنبال تغییر کاربری باشند .آنها
در ش��رایط خاص تابع دستورات و همراهی س��تاد کرونا بودند ،اما با تعطیالت
متمادی س��ینما انگیزههای خود را از دس��ت دادند و گرچه کمک و مس��اعدت
ش��ده اما این کمکها کف��اف هزینهها را نداد .او ادامه میده��د :هزینه انرژی،
پرس��نل ،مالیات و بیمه بسیار زیاد اس��ت و دولت باید در بخش سرانه فرهنگ
برای حفظ س��ینماهایی که نوستالژی مردم است ،مساعدت و از سینما بهعنوان
خبر ویژه

باالتر تالش میکنند .همچنین این کار موجب همافزایی و هماهنگی بین واحدهای
روابط عمومی کشور و عملکرد بهتر میشود.

یکی از عناصر فرهنگی و مکانی که محل س��رگرمی و تفریح جمعی
خانوادهها بوده ،حمایت کند .این عضو شورای صنفی نمایش یادآور
میش��ود :فروش یک میلیارد و  ۵۰۰میلیونی نوروز برای س��ینما و
فیلمها فاجعه بود؛ از همین رو نیاز اس��ت سینما و صاحبان آثار که
بس��یار متضرر شدند حمایت شوند و بخشی از ضرر و زیانها جبران
ش��ود .فرجی اضافه میکند :در بخش زیرس��اختی حدود  100پرده
س��ینما آماده شده که بعد از کرونا به ناوگان سالنهای کشور اضافه
میشود و قطعا تاثیر آنها را بر جذب مخاطب با آرایش سالنهای جدید خواهیم
داش��ت ،به همین دلیل الزم است از س��ینما حمایت کنیم .سال گذشته درباره
برخی س��ینماها بهویژه آنهایی که تکمنظوره بوده و با یکی دو س��الن فعالیت
داشتند ،خبرهایی مبنی بر تعطیلی ،فروش یا تغییر کاربری منتشر شد؛ از جمله
س��ینما عصر جدید که اعالم تعطیلی موقت آن برای تصمیمگیری واکنشهای
مختلفی را به همراه داشت.
همچنین آذر س��ال قبل حکم تخریب س��ینما ایران در اللهزار س��ر و صدای
زیادی به پا کرد و البته سرانجام این سینمای قدیمی مشخص نشد.
سینما بولوار در بولوار کشاورز هم که زمانی یکی از سینماهای مدرن تهران
بود ،س��ال گذشته تغییر کاربری پیدا کرد و به مرکز همایشهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران تبدیل شد.

برق رایگان برای ۷میلیون مشترک

مدیرعامل ش��رکت توانیر گف��ت :تعرفه برق واحده��ای صنعتی پرمصرف اصالح
میش��ود؛ البته از تولید برق در محل این واحدها اس��تقبال میکنیم .محمدحس��ن
متولیزاده ،مدیرعامل ش��رکت توانیر در گفتوگو با مهر در پاس��خ به اینکه در قالب
مصوب��ه هی��ات دولت برای اصالح تعرف��ه برق بخش خانگی ،تعرف��ه برق واحدهای
صنعتی بزرگ نیز اصالح میش��ود ،گفت :درباره مش��ترکان خانگ��ی باید گفت این
مشترکان ش��امل  ۳گروه هس��تند؛ مش��ترکانی که تخفیف  ۱۰۰درصدی دریافت
میکنند که تعداد این مش��ترکان حدود  ۷میلیون اس��ت و امیدواریم به این میزان
اضافه شود .مشترکان خانگی پرمصرف که البته تعداد آنها زیاد نیست ،اما مصرف آنها
باال است و با اقدامات سادهای میتوانند مصرف خود را کاهش دهند که به این ترتیب
صورتحس��ابهای آنها بهطور قابلتوجهی کاه��ش مییابد .وی افزود :انتظار داریم

میزان مصرف برق و صورتحس��اب بخش خانگی کاهشی باشد .درباره اصالح تعرفه
برق صنایع نیز طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی عمل میکنیم .این مقام مسئول
تصریح کرد :از اینکه مصرفکنندگان صنعتی بزرگ برق ،نیاز خود به برق را در محل،
تولی��د کنند اس��تقبال میکنیم و حتی آمادگی داریم مازاد تولی��د آنها را خریداری
کنیم ۱۰ .اس��فند  ۹۹مجلس ش��ورای اس�لامی متوس��ط بهای انرژی برق تحویلی
به صنای��ع فوالدی ،آلومینیوم ،مس ،فلزات اساس��ی و کانیه��ای فلزی ،واحدهای
پاالیشگاهی و پتروشیمی را تصویب کرد .با این مصوبه تعرفه برق واحدهای صنعتی
مذک��ور از هر کیل��ووات  ۸۰تومان به  ۳۰۰تومان افزایش مییابد .قرار اس��ت منابع
حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع ،به حس��اب ش��رکت توانیر ن��زد خزانهداری کل
کشور واریز شود .مشترکان با مصرف کمتر از  ۲مگاوات شامل این مصوبه نمیشوند.
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