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اخبار

مقایسه وضعیت انرژی تجدیدپذیر
در ایران و جهان

معاون گروه انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو گفت:
در حال حاضر انرژیهای تجدیدپذیر توسعه خوبی در دنیا پیدا کرده و
در این شرایط در ایران تاکنون  ۶۵۴مگاوات برق از طریق نیروگاههای
تجیدپذیر تولید شده که این میزان کمتر از یک درصد کل ظرفیت
برق ایران است.
احسان لیوانی در نشست خبری درباره وضعیت نیروگاههای
تجدیدپذیر کشورهای اروپایی اظهار کرد :بیش از  ۵۰درصد از ظرفیت
نیروگاههای نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است و با وجود
پیشرفتی که این کشور تاکنون در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر داشته،
قصد دارد تا سال  ،۲۰۳۰ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر خود را به بیش
از  ۶۵درصد برساند.
وی افزود :حدود  ۴۰درصد ظرفیت نیروگاههای نصب شده برق
انگلستان هم تجدیدپذیر است و در نظر دارد تا دو سال دیگر  ۳۰درصد
کل انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تولید کند.
معاون گروه انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو با بیان
اینکه در حال حاضر  ۳۰درصد ظرفیت نیروگاهی نصب شده در اسپانیا
نیز انرژیهای تجدیدپذیر است گفت :تا سال  ۲۰۵۰این عدد به ۱۰۰
درصد میرسد ،عالوه بر این در کشور شیلی تا سال  ،۲۰۵۰ظرفیت
نیروگاههای نصب شده تجدیدپذیر به  ۷۰درصد خواهد رسید.
لیوانی درباره ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشورهای آسیایی
ابزار کرد :در حال حاضر ،دو درصد از ظرفیت نیروگاههای نصب شده در
مالزی را نیروگاههای تجدیدپذیر تشکیل میدهند و قرار است تا سال
 ۲۰۳۰ظرفیت این نیروگاهها به  ۲۰درصد برسد.
وی افزود :در ژاپن نیز  ۳۲هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاههای
تجدیدپذیر تولید میشود که تا سال  ،۲۰۳۰ظرفیت این نیروگاهها به
 ۲۴درصد میرسد .همچنین باید گفت کشورهای همسایه در توسعه
تجدیدپذیرها غافل نبودند و پیشرفت خوبی در این حوزه داشتهاند.
به گفته معاون گروه انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت
نیرو ،ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید برق
از انرژیهای تجدیدپذیر پیشروتر بوده تا جایی که در حال حاضر
این کشور بدون محاسبه نیروگاههای برق آبی ۱۲.۵ ،گیگاوات از
نیروگاههای تجدیدپذیر تولید کرده که  ۱۵درصد از ظرفیت کل برق
تولید شده در تمام نیروگاهها را شامل میشود.
لیوانی با بیان اینکه ترکیه در نظر دارد تا سال  ۲۰۲۳ظرفیت
تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر را به بیش از دو برابر تولید کنونی،
یعنی ۲۷گیگاوات یا  ۲۵درصد برساند اظهار کرد :عراق در حال حاضر
 ۱۰۰مگاوات برق از طریق نصب نیروگاههای تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه
خورشیدی تولید کرده است و بنابر برنامهریزیهای صورت گرفته ،قصد
دارد تا سال  ۲۰۲۰ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به  ۱۰درصد
معادل  ۳۵گیگاوات برساند.
معاون گروه انرژیهای تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو با بیان
اینکه کویت در حال حاضر ۷۰مگاوات برق از طریق نیروگاههای
تجدیدپذیر تولید کرده ،ادامه داد :این کشور بنا دارد که تا سال ۲۰۳۰
ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به  ۱۵درصد معادل دو گیگاوات
برساند و در نظر دارد برای این کار  ۸میلیارد هزینه کند.لیوانی با تاکید
بر این مساله که دبی  ۱۵درصد از برق خود را از طریق تجدیدپذیرها
تولید کرده که معادل  ۷.۸گیگاوات برق است ،ابراز کرد :عالوه بر این،
عربستان در حال حاضر  ۹۲مگاوات برق از طریق نیروگاههای تجیدپذیر
تولید کرده و در نظر دارد تا سال  ۲۰۳۲میزان برق تولیدی خود از
نیروگاههای تجدیدپذیر را به  ۵۴گیگاوات برساند که این رقم  ۸۰درصد
برق تولیدی ایران در حال حاضر را شامل میشود.به گفته وی ،اردن نیز
در حال حاضر  ۶۴۶مگاوات برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تولید
کرده و بنا دارد تا سال  ۲۰۲۰ظرفیت نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر
خود را به  ۱۰درصد برساند و  ۱۸گیگاوات برق تولید کند.
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اقتصادکالن

وزیر راه و شهرسازی:

مسیر خانهاولیها برای خرید مسکن تسهیل میشود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ریزی برای
تقویت سرمایه بانک مسکن با هماهنگی بانک مرکزی،
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از تجهیز همه
ظرفیت دولت برای تسهیل خانه دار شدن خانه اولیها
خبر داد.
محمد اسالمی با حضور در نشستی که بانک مسکن
برای هم اندیشی مشترک دولت و مجلس برای تقویت
نظام تامین مالی مسکن برگزار کرد ،اعالم کرد :به زودی
اولین جلسه شورایعالی مسکن با حضور رئیس جمهور و
تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.
اسالمی افزود :طوالنی شدن عملیات ساخت و
تکمیل مسکن مهر هم به زیان دولت است و هم به
زیان ملت بنابراین در دولت عزم جدی وجود دارد تا
کارهای ناتمام در این طرح به پایان برسد و موانع
موجود در سر راه تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای
باقیمانده در طرح مسکن مهر نیز هر چه سریعتر از
میان برداشته شود.
وزیر راه و شهرسازی یک موضوع مهم و اساسی در
این مقطع را عملیاتی کردن طرح افزایش سرمایه بانک

مسکن عنوان کرد و گفت :بخش مسکن و ساختمان یک
بخش مهم در اقتصاد کشور است که برای رونق آن ،بانک
مسکن باید ایفای نقش کند.
اسالمی به برنامه ریزی روزهای اخیر در دولت برای

تقویت سرمایه بانک مسکن از طریق هماهنگی سه جانبه
بین بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
اشاره کرد و گفت :در بازار مسکن ،ساالنه به ساخت و
عرضه  ۹۰۰هزار واحد مسکونی نیاز داریم که حدود ۴۰۰

هزار واحد از آنها باید با حمایت و مساعدت دولت و منابع
بانکی ساخته شود .از این رو ،به دنبال آن هستیم که
سایر بانک های کشور را به عرصه تامین مالی مسکن
جذب کنیم تا دامنه پرداخت تسهیالت در بخش مسکن
افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست از تعیین تکلیف
 ۵۰هزار واحد مسکونی مهر مازاد در هفته گذشته خبر
داد و گفت :با توافق صورت گرفته با کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،لیست  ۵۰هزار واحد مسکونی مهر مازاد از
 ۹۰هزار واحد مازاد را در اختیار کمیته امداد قرار دادیم
تا به اقشار نیازمند فاقد مسکن واگذار کند .همچنین
بنیاد مسکن نیز مسول ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکونی
در شهرهای کوچک خواهد بود.
وی بازآفرینی شهری را مهمترین سیاست دولت
در بخش مسکن برشمرد و گفت :بر اساس این سیاست
ساالنه  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده
شهرهای مختلف کشور ساخته و عرضه می شود.
همچنین  ۲۰۰هزار واحد مسکونی جدید نیز در شهرهای
جدید کشور تا پایان سال  ۱۴۰۰ساخته خواهد شد.
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افزایش  ۱۴درصدی درآمد نفت

جزئیات دخل و خرج الیحه بودجه سال آینده نشان میدهد منابع
عمومی رشد  ۱۲.۳درصدی داشته و درآمد نفت نیز در شرایط تحریم حدود
 ۱۴درصد افزایش دارد.
به گزارش فارس ،الیحه بودجه  98و ارقام کالن آن در هیأت دولت نهایی
و تصویب شد .به زعم کارشناسان و مسئوالن سال آینده یکی از سختترین
شرایط بودجهای برای کشور خواهد بود به دلیل آنکه تحریمها منجر به کاهش
شدید صادرات نفت ایران شده و از آنجایی که درآمدهای ارزی نفت در بودجه
سهم قابل مالحظهای دارد بنابراین سازمان برنامه و بودجه و دولت را با چالش
و مضایق از حیث منابع روبهرو کرده است.
به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه الیحه بودجه
سال  98طبق زمانبندی قانون  15آذر ماه تقدیم مجلس میشود .در صورت
عدم تشکیل جلسه مجلس ،الیحه همان روز به مجلس ارسال میشود .با این
حال امروز بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیس مجلس گفته است که  ۲۵آذر
ماه با حضور رئیس جمهور دخل و خرج سال آینده به مجلس خواهد آمد.
به نظر میرسد دلیل تاخیر ارائه بودجه از سمت مجلس بوده چرا که
نمایندگان  ۱۰روز تعطیل خواهند بود .اگر تاخیرهای مشابه در روند بررسی
بودجه مدیریت شود این امید وجود دارد که انضباط بودجهریزی از نظر زمانی
و تخصیصهای به موقع رعایت شود.
طبق قانون محاسبات عمومی بودجه ساالنه سه کارکرد دارد که شامل
پیشبینی منابع ،برآورد مصارف و در نظر گرفتن اهداف در راستای قوانین
باالدستی و ساالنه کشور است.
تا پیش از شروع تحریمهای آبان ماه گزارشهای رسمی مراکز دولتی
نشان میدهد در  8ماهه امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت خام  71دالر
بوده است و تا پایان شهریور حدود  2میلیون و  400هزار بشکه در روز نفت
و میعانات فروخته شد.
بنابر آمارهای رسمی 35 ،میلیارد دالر در  8ماهه امسال درآمد نفتی وارد

کشور شد .گزارش رسمی گمرک نیز نشان میدهد در این مدت بیش از ۳۱
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ثبت شده است.
قیمت نفت در بودجه سال جاری  55دالر در نظر گرفته شده بود و طبق
گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی برای سال
 98قیمت نفت حدود  54دالر خواهد بود که کمتر از امسال برآورد شده است.
بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده از میزان صادرات (با دو سناریوی
صادرات یک میلیون بشکه و  ۱.۵میلیون بشکه در روز) با نرخ محاسباتی و
قیمت هر بشکه نفت پیشبینی میشود در بودجه سال آینده رقمی بین 27
تا  31میلیارد دالر منابع ارزی حاصل شود که عدد آن کمتر از منابع ارزی
حاصل شده در  8ماهه امسال است.
طبق قانون تمام منابع ارزی حاصل از نفت سهم دولت نیست چرا که
 14.5درصد آن به شرکت ملی نفت و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه
سال آینده باید  34درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد .در مجموع
نیمی از درآمدهای ارزی به دولت تعلق میگیرد.
نکته اینکه هنوز سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده نهایی نشده
و پیشنهاد کاهش سهم صندوق از  34درصد به  10درصد در جلسه سران قوا
نیز مطرح شد که البته منوط به استجازه از مقام معظم رهبری است.
برخی منابع آگاه به فارس خبر دادند که سهم اسمی صندوق با مکانیزمی
همان  ۳۴درصد خواهد بود .بدین صورت که اگر کف سقف منابع عمومی
از طریق درآمدهای مندرج در بودجه تامین نشد به صورت یک دوازدهم
به منظور جبران کمبودها استفاده شود .در حقیقت درصد مشخصی برای
استفاده منابع صندوق در بودجه تعیین نشده است.
یکی از اهدافی که در بودجه دنبال میشود مقابله و مهار تورم است ،سه
عامل ایجاد تورم گسترش تقاضا ناشی از نقدینگی ،فشار هزینه (که باید دنبال
کاهش هزینه تولید باشیم) و انتظارات تورمی است که در بودجه و ارقام کالن
جستوجو میشود .بنابراین با در نظر گرفتن این هدف نرخ ارز کاالی اساسی
نباید تغییر داشته باشد.
با فرض روال عادی اگر درآمد ارزی  ۳۱میلیارد دالر برای سال آینده
در نظر بگیریم با سهم  ۵۰درصدی رقمی حدود  ۱۶میلیارد دالر آن عاید
دولت خواهد شد که پیشبینی میشود از این رقم نیز حدود  ۱۴میلیارد دالر
بابت کاالهای اساسی هزینه شود که رقم محاسباتی آن طبق اظهارات رئیس
جمهور در سفر به آذربایجان غربی  ۴۲۰۰تومان تعیین شد.
مسئوالن دولتی معتقدند در رابطه با تأمین کاالهای اساسی نگرانی وجود
ندارد و افزایش قیمتی را شاهد نخواهیم بود .از سهم دولت تنها حدود  1.5تا
 2میلیارد دالر باقی میماند که به نظر میرسد برای تنظیم بازار ارز و مداخله
بانک مرکزی با قیمت دالر  8هزار تومان یا همان نیمایی محاسبه شود .این
موضوع را نیز برخی مسئوالن ارشد دولتی تأیید کردهاند.
همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه
کشور در همایش بانکداری شرکتی در جمع خبرنگاران گفته است که نرخ
مؤثر ارز در الیحه بودجه  5800 ،98تومان است.

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیاتها است 126 .هزار میلیارد
تومان از محل مالیات و  26هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض
گمرکی درآمد برای سال آینده وصول میشود.
رقم درآمد مالیاتی در سال جاری  114هزار میلیارد تومان مصوب شد
که البته حدود  10هزار میلیارد تومان طبق آمارهای رسمی در  6ماهه امسال
با عدم تحقق روبهرو است.
قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی ،نظاممند
و شفاف کردن معافیتهای مالیاتی و توسعه پایههای مالیاتی جدید که در
دنیا شناخته شده هستند اعم از مالیات بر عائدی سرمایه ،امالک و سایر
بخشها و مجموع درآمد میتواند منابع پایداری نسبت به داراییهای مالی و
سرمایهای ایجاد کند.
در بخش مصارف ،بودجه شامل هزینههای جاری و عمرانی است از
آنجایی که فعالیتهای عمرانی موتور محرکه رشد اقتصادی و است میتواند
رشد را تسریع ببخشد و در رونق آن نقش ایفا کند.
در سال جاری طبق قانون بودجه سال  97بالغ بر  62هزار میلیارد تومان
اعتبار عمرانی مصوب شده که تاکنون نیز بیش از  32هزار میلیارد تومان پرداخت
شده است که این رقم باالتر از رقم مصوب شش ماهه وجود داشته است.
مسئوالن پیشبینی میکنند تا پایان سال بتوانند بیش از  40هزار میلیارد
تومان به طرحهای عمرانی منابع تزریق کنند .همچنین طبق برآوردها ،سال
آینده  3هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه  97اعتبار برای
این بخش مدنظر قرار داده شده و عدد نهایی به  65هزار میلیارد تومان رسید.
در بخش جاری عمده هزینهها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن
سایر هزینهها است .طبق صحبتهای محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد سال آینده 20
درصد افزایش حقوق و دستمزد پیشبینی شد.
از طرفی طبق رویکرد مسئوالن برای کنترل رشد هزینههای جاری و
کمبود منابع بودجه ،خبر میرسد رشد اعتبار سایر هزینهها صفر در نظر
گرفته شده است .هزینههای جاری از دو بخش حقوق و دستمزد و سایر
هزینهها تشکیل میشود که سایر هزینهها شامل امور جاری و مصرفی
دستگاهها تلقی میشود که برای سال آینده هزینهمصرفی دستگاهها بدون
رشد و در حد ارقام امسال باقی خواهد ماند.
همچنین یکی دیگر از مباحثی که در سال آینده دنبال میشود در نظر
گرفتن شاخصهایی برای تقویت انضباط بودجهای است که میتوان از جمله
آنها به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد طبق بند «پ» ماده  7قانون برنامه ششم
توسعه و بودجه سال  97اشاره کرد.
از سوی دیگر کاهش بدهیهای دولت که در کنار سایر عوامل منجر
به افزایش نقدینگی میشود و این نقدینگی نیز در تورم بسیار مؤثر است
پیشبینی شده تا جایی که دولت بتواند بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی
را تسویه کند در این راستا نیز تبصره  5بودجه سال  97به دنبال تهاتر
بدهیهای دولت به صورت سهجانبه است.

پیشنهاد تخصیص ماهانه  ۳۰لیتر بنزین  ۱۰۰۰تومانی به هر نفر

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد سهمیه بنزین یارانهای به
صورت «ماهانه  ۳۰لیتر بنزین  ۱۰۰۰تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته
شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی ،به سرپرست خانوار تخصیص یابد.
به گزارش تسنیم  ،شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش
سیاستی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی
خانوار» پیشنهادی در خصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد.
بر اساس گزارش این نهاد سیاست پژوهی و کانون تفکر ،الگوی
تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های  1386تا 1394
بر بستر کارت سوخت اجرایی شد ،آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل
قاچاق داشت .با این وجود ،افرادی که خودرو نداشتند یا کممصرف بودند،
در این الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا
نگردید؛ چرا که عم ً
ال بنزین یارانهای تنها به افراد دارای خودرو و موتور
سیکلت تعلق میگرفت و این مصداق تخصیص ناعادالنه و غیربهینه منابع
بود.
طبق گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ،حال که دولت
بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای آن بهره ببرد،
ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد .الگوی پیشنهادی
جایگزین« ،تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار»
است .بر این اساس ،پیشنهاد میشود سهمیه بنزین یارانهای به صورت
«ماهانه  30لیتر بنزین  1000تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته
شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی ،به سرپرست خانوار تخصیص یابد.
نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز (نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای
خرید و فروش سهمیه شکل میگیرد ،تعیین گردد.در این الگو ،افرادی
که مصرف بنزین ندارند یا کممصرف هستند ،می توانند با فروش سهمیه
خود در بازاری متش ّکل از طریق سازوکارهای نرم افزاری ،از مابهالتفاوت
نرخ آزاد و نرخ یارانهای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله
پرداخت یارانه نقدی دیگر برای دولت وجود نخواهد داشت و به صورت
خودکار این یارانه تخصیص می یابد .همچنین از آنجا که در این سازوکار،
نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد ،مشکل قاچاق و تخصیص یارانه پنهان انرژی
به پرمصرفها نیز مرتفع می گردد.

در قالب این الگو در صورت لزوم ،امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد
به صورت تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد .در واقع دولت میتواند بهصورت
گامبهگام و با اتخاذ سیاست های هوشمندانه ،نرخ دوم را تدریجاً به سمت
قیمت فوب خلیج فارس سوق دهد و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.
طبق گزارش سیاستی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی همزمان با
اجرای این طرح ،به منظور جلوگیری از اثرگذاری نرخ آزاد بنزین بر هزینههای
عمومی ،باید نرخ حمل و نقل عمومی کنترل شود .این مهم با رفع موانع
توسعه سی.ان.جی در کشور امکانپذیر است چراکه تقریباً همه تاکسیها
دوگانهسوز هستند.
ذکر این نکته ضروری است که توسعۀ سی.ان.جی (و حتی ال.پی.جی در
نیمۀ شمالی کشور) نه فقط برای تاکسیها بلکه برای همۀ افراد و شرکتهای
خدماتی که فعالیت آنها وابسته به حملونقل است ،مفید واقع خواهد شد.
به این معنی که اگر موانع و معضالتی که پیش روی سوختهای جایگزین
است رفع شود ،اقشار گوناگون بسته به میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین
با سی.ان.جی دارند ،از این بازار استقبال خواهند کرد.
عالوه بر این ،برای اطمینان بیشتر میتوان تخصیص سهمیه ویژه به
تاکسیها را نیز مانند گذشته در دستور کار قرار داد .اگر نرخ حمل و نقل
عمومی ثابت بماند ،عمده تبعات روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه های
خانوار قابل کنترل خواهد بود.

سرانه حوادث گاز زدگی  ۲۳درصد کاهش یافت

یوسفیپور ،کوتاهی وزارتخانههای راه و
شهرسازی و صمت را در رخداد مرگ خاموش
ناشی از دودکشها و تولید و تعمیر وسایل
گازسوز مسئول دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
محمدرضا یوسفیپور رئیس امور  HSEشرکت
ملی گاز در نشست خبری با اصحاب رسانه
به منظور تجزیه و تحلیل حوادث مشترکان

خانگی گاز طبیعی با بیان اینکه در سال
 ۹۶نسبت به سال  ۹۵سرانه حوادث مرگ
خاموش به ازای هر خانوار ۲۳درصد کاهش
داشته است ،اظهار کرد :در این مدت آتش
سوزی و انفجار ناشی از گاز طبیعی افزایش
 ۰.۸۶درصدی را به ثبت رسانده است .این
حوادث در حالی رخ میدهد که هرساله ۴
درصد به تعداد مشترکان گاز طبیعی خانگی

افزوده میشود.رئیس امور  HSEشرکت ملی
گاز حدود  ۶۰درصد از حوادث مربوط به
مرگ خاموش را به علت دودکشها دانست
و گفت :چرا دودکش مسئول واقعی ندارد؟
از وزارت راه و شهرسازی عاجزانه خواهش
میکنیم که مباحث مربوط به بند  ۲۷و ۱۷
مقررات ملی ساختمان را که به دودکشها
مرتبط است اجرا و بازنگری کند.

