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سقوطي ديگر از بورس

ش�اخص بورس در جري�ان دادوس�تدهاي بازار س�رمايه بيش از 
11هزار واحد افت كرد و ارتفاع 1/2ميليون واحد را از دس�ت داد. 
به گزارش تس��نيم، در جري��ان دادوس��تدهاي ديروز بازار س��رمايه 
تعداد 2ميلي��ارد و 964ميليون س��هم و حق تقدم ب��ه  ارزش 3هزار و 
569ميليارد توم��ان در 333هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و 
ش��اخص بورس با افت 11هزار و 701واحدي در ارتفاع يك ميليون و 
194هزار و 131واحد قرار گرفت. بيشترين اثر منفي بر افت دماسنج 
بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهاي ملي صنايع مس ايران، فوالد 
مبارك��ه اصفهان و صنايع پتروش��يمي خليج فارس ش��د و در مقابل 
نمادهاي معامالتي فرآوري معدني اپال كاني پارس، داده گستر عصر 
نوين – هاي وب و سرمايه گذاري شفادارو با رشد خود مانع افت بيشتر 

شاخص بورس شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روزي منفي را پشت سر گذاشتند؛ 
به طوري كه ش��اخص قيمت )وزني - ارزش��ي( 3هزارو92واحد، كل 
)هم��وزن( 1010واحد، قيم��ت )هم��وزن( 660واحد، آزاد ش��ناور 
14هزارو199واح��د و ش��اخص هاي  ب��ازار اول و دوم ه��م به ترتيب 

10هزارو800 و 16هزارو648 واحد افت كردند. 
در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامل��ه 882ميليون ورقه به ارزش 
5 هزار و 697ميليارد تومان در 164هزار نوبت، آيفكس 130واحد افت 

كرد و در ارتفاع 16هزار و 986واحد قرار گرفت. 
........................................................................................................................

 ممنوعيت فروش مسكن مهر
 براي سازندگان

مديركل راه و شهرس�ازي اس�تان البرز ب�ا تأكيد ب�ر اين كه هيچ 
س�ازنده اي حق فروش مس�اكن مهر را ندارد، گفت: مسكن مهر 
البرز به پايان راه رس�يده و به زودي پرونده آن بس�ته مي ش�ود. 
رضا خالقي در گفت وگو با تسنيم با تأكيد بر اين كه هيچ سازنده  مسكن 
مهر حق ندارد واحد متقاضيان را به فروش برس��اند، اظهار كرد: هيچ 
مجوزي از سوي اداره راه و شهرس��ازي استان البرز براي اين كار صادر 
نشده است، چنانچه موردي »فروش مسكن مهر« بوده »متقاضيان« اين 

مسئله را اطالع دهند تا آن را پيگيري كرده و احقاق حق كنيم. 
وي با بيان اين كه مس��كن مهر از محل آورده متقاضيان و تس��هيالت 
بانكي ساخته شده است، تصريح كرد: سازنده براي تكميل واحدهاي 
مسكن مهر نيازمند آن است كه منابع )آورده متقاضي( به موقع واريز 
شود، متقاضي كه واحد مسكن مهر داشته و آورده خود را در موعد مقرر 

تكميل كرده، قطعاً واحدش محفوظ است و تحويل مي شود. 
........................................................................................................................

نفوذ ماليات به اينستاگرام
بازارياب�ي اينفلوئنس�ري ك�ه ب�ه عن�وان پدي�ده اي ن�و ظهور 
درآمدميلي�اردي ب�راي صاحبان�ش ايج�اد ك�رده، توس�ط 
مجلس مش�مول ماليات ش�د ت�ا ميلياردره�اي اينس�تاگرامي 
ه�م مانن�د كارگ�ران و كارمن�دان مالي�ات پرداخ�ت كنن�د. 
به گزارش مهر، در ش��رايطي كه اقش��ار مختلف مردم طبق قانون در 
عناوي��ن مختلفي از جمله قان��ون ماليات بر درآمد مش��مول ماليات 
مي شوند و حتي ماليات به طور مستقيم از حقوق كارمندان و كارگراني 
كه درآمد باالي 5ميليون تومان دارند، كسر مي شود، اينفلوئنسرها با 
درآمدهاي نجومي تاكنون هيچ مالياتي نپرداخته اند. اما مجلس شوراي 
اسالمي در طي بررسي اليحه بودجه 1400 در صحن علني، دريافت 
ماليات را از كاربراني كه بيش از 500 هزار دنبال كننده دارند، تصويب 
كرد تا اين قشر نيز كه اتفاقاً درآمدهاي ميلياردي در سال دارند، مانند 
كارگران و كارمندان، ماليات پرداخ��ت كنند تا نظام مالياتي يك گام 

ديگر به عدالت مالياتي نزديك شود. 
........................................................................................................................

بيمه خانه ها اجباری می شود 
رئي�س كل بيمه مرك�زی گفت:  از س�ال آينده 30ميلي�ون واحد 
مسكونی تحت پوشش بيمه اجباری حوادث طبيعی قرار می گيرند و 
در مرحله بعد واحدهای تجاری می توانند بيمه حوادث طبيعی شوند.
غالمرضا سليمانی در گفت وگو با ايلنا با اشاره به بيمه اجباری حوادث 
طبيعی برای واحدهای مسكونی اظهار داشت: اساسنامه صندوق بيمه 
همگانی حوادث طبيعی تصويب شده و از سال آينده اين بيمه به صورت 

اجباری برای واحدهای مسكونی به مرحله اجرا مي رسد.
وی ادامه داد: از س��ال آينده 30 ميليون واحد مسكونی تحت پوشش 
بيمه حوادث طبيعی قرار می گيرند و 50 درصد حق اين بيمه توسط 
مالكان واحدهای مس��كونی و 50 درصد آن نيز توسط دولت پرداخت 

خواهد شد.
 با توجه به باال بودن وقوع حوادث طبيعی در كش��ورمان ايجاد 
صندوق بيمه حوادث الزامی اس��ت و در مرحله اول 30 ميليون 
واحد مسكونی تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند كه پرداخت 
حق بيمه از سوی مالكان اجباری اس��ت و حق بيمه روی قبض 
برق هر واحد مسكونی محاسبه می شود و اين مبلغ را اداره برق 

دريافت می كند. 
سليمانی در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا فقط واحد های مسكونی تحت 
پوش��ش اين بيمه قرار می گيرند، تأكيد كرد: در اين مرحله پوش��ش 
واحدهای مس��كونی در قانون پيش بينی ش��ده، اما از سال های آينده 
واحدهای تجاری هم می توانند تحت پوشش بيمه حوادث قرار بگيرند. 
وی همچنين درباره وضعيت اقتصادی شركت های بيمه اظهار داشت: 
خوشبختانه برای ش��ركت های بيمه زيان ده برنامه ريزی هايی صورت 

گرفته تا به سوددهی برسند.

تهديد يارانه ای نوبخت!
دولتی كه با »اونچنان رونقی ايجاد كنم كه كسی سراغ يارانه نرود« كار خود را شروع كرد،  حاال تهديد می كند كه ما نباشيم همان يارانه را هم  بايد بی خيال 
شويد«! چنانكه معاون رئيس جمهور درباره همين يارانه ای كه ارزش آن يک سی ام شده، می گويد »بعد از ما پرداخت آن)با اين بودجه( مشكل است.« و البته 

اين حرف ها هيچ ارتباطی با انتخابات ندارد!

با وج�ود اينكه ياران�ه نقدي تقريباً 10 س�الي 
مي شود افزايشي نداشته و قدرت خريد يارانه 
نقدي در بازه زماني مذكور از 4٥ دالر به كمتر از 
2 دالر كاهش داشته است، دخل و خرج تبصره 
14 بودجه معروف به بودجه هدفمندي يارانه ها 
با كسري مواجه شده كه پاي استقراض از طريق 
تنخواه يا انتش�ار اوراق بدهي را به جلس�ات 
بررسي بودجه سال آتي در مجلس باز كرده است. 
تأمين كسري بودجه دولت و شركت هاي شهرداري 
از طريق انتش��ار اوراق بدهي در بازار سرمايه اين 
روزها رون��ق باالي��ي دارد و منتق��دان معتقدند 
زي��اده روي در تأمين مالي كس��ري بودجه دولت 
از طريق اوراق بدهي براي اقتصاد مش��كل ايجاد 
كرده است و دولت س��يزدهم بايد با چالش تسويه 

اوراق دست و پنجه نرم كند. 
مدت هاس��ت گزارش��ي از دخل و خرج دولت به 
دليل شرايط تحريم منتش��ر نمي شود، اما شدت 
گرفتن حجم انتش��ار اوراق بدهي اين هشدار را به 
اقتصاد مي دهد كه كسري بودجه دولت به شكل 
بي سابقه اي رش��د كرده اس��ت. دولت به گونه اي 
بودجه را مي خواهد به پيش ببرد كه س��ال پاياني 
خود را به سالمت بگذراند و احتماالً دولت بعدي را 
با بدهي هاي بسيار مواجه سازد. پيشنهاد پاستور، 
استفاده از اوراق دولتي اس��ت كه بتواند نيازهاي 
مالي دولت را تأمين كند؛ اين در حالي اس��ت كه 
ارزش مبادالت اوراق مالي بدهي در بازار فرابورس 
در 11 سال99 بالغ بر432 هزار ميليارد تومان بوده 

كه 507 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داش��ته اس��ت. از س��وي ديگر، در بهمن ماه 
س��ال جاري ارزش اوراق بدهي در فرابورس بالغ 
بر 127 هزار ميليارد تومان ب��ود كه 1001 درصد 
از بهمن سال گذش��ته بيشتر اس��ت. آمار فوق در 
حالي مد نظر است كه گفته مي شود از دي سال 98 
عمليات بازار بين بانكي در سيستم بانكي آغاز شد و 
بايد ديد در يك سال اخير بازار بدهي چه توفيقاتي 
براي اقتصاد ايران و كنترل تورم و همچنين تأمين 
مالي دولت، شركت ها و شهرداري ها داشته است. 

اين در ش��رايطي است كه تحريم و ش��يوع كرونا 
بي انضباطي مالي را تشديد كرده ، دولت و بانك ها 
و ش��ركت ها و ش��هرداري ها در اين مدت به جاي 
رشد بهره وري و كاس��تن از هزينه هاي مازاد عماًل 
به انواع اس��تقراض جهت پوش��ش هزينه ها روي 
آورده اند و تحمي��ل رديف هزينه ه��اي متعدد و 
متنوع ب��ه س��ازمان هدفمندي يارانه ه��ا كار اين 
مجموعه را به جايي رس��انده است كه پرداخت به 
موقع يارانه نقدي يا معيش��تي نيازمند اخذ اجازه 
دولت از مجلس يا شوراي هماهنگي سران قوا برای 
انتشار اوراق بدهي اس��ت، به همين دليل بود كه 
روز گذشته موضوع مهمي در مجلس رقم زده شد؛ 
سازمان هدفمندي يارانه ها از امكان دريافت تنخواه 
و انتشار اوراق بدهي براي پرداخت به موقع يارانه 
نقدي گفت تا اين سؤال در بين كارشناسان مطرح 
شود كه چرا كار يارانه نقدي كه 10 سال افزايشي 
نداش��ته و قدرت برابري آن با دالر در اين مدت از 

45دالر به كمتر از  2دالر نزول داش��ته به انتشار 
اوراق بدهي رسيده  است؟!

   اوراقي كه فروشي نيست
وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد، بسياري از مسئوالن 
آن بارها اعالم كردند »جور ك��ردن« پول براي واريز 
بدهي ها به حساب دولت س��خت است و دولت شب 
واريز، عزا مي گيرد. اين ادعا در شرايطي مطرح شد كه 
دولت در همان روزها با افزايش قيمت بنزين و ساير 
حامل هاي انرژي، درآمد بيش��تري كس��ب مي كرد؛ 
درآمدهايي كه محل اصلي تأمين منابع يارانه ها بود، 
ولي دولت اينگونه القا مي كرد كه پول مورد نياز را به 
سختي به دست مي آورد. روز گذشته هم در بهارستان، 
همين بحث و البته بندهاي تبصره داغ بود؛ بندهايي 
كه به منابع درآمدي دولت از محل هدفمندس��ازي 
يارانه ها مربوط مي شد و معاون رئيس جمهور از سخت 
شدن تأمين منابعش مي گفت. مجلسي ها در نخستين 
تصميم، درآمد دولت حاصل از هدفمندسازي يارانه ها 
را 333 هزار ميليارد تومان مشخص كرده و در مرحله 
بعد، با انتشار اوراق مالي اسالمي جهت تأمين كسري 
منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها از سوي دولت 

مخالفت كردند. 
يكي از مهم ترين مصوباتي كه نمايندگان در جريان 
بررس��ي بندهاي تبصره 14 داش��تند، مخالفت با 
اوراق فروش��ي دولت براي جبران كس��ري منابع 
هدفمندي يارانه ها بود. مجلس��ي ها معتقد بودند 
كه مجل��س در بخش ه��اي مختل��ف تبصره 14، 
منابع اعتباري الزم را براي جبران كس��ري دولت 

براي پرداخت يارانه در نظر گرفته كه در اين رابطه 
مي توان به  ارائه تنخ��واه براي پرداخ��ت يارانه يا 
معافيت مناب��ع حاصل از اصالح قيم��ت بنزين از 
عوارض اشاره كرد و الزم است دولت با بهينه سازي 
و صرفه جويي در استفاده از منابع بتواند در پرداخت 

يارانه ها بدون هيچ مشكلي به خوبي عمل كند. 
    تنخواه بدهيد

روز گذش��ته هش��تمين نشست بررس��ي اليحه 
بودجه 1400 در ش��رايطي برگزار ش��د كه رئيس 
سازمان برنامه و بودجه س��عي كرد نمايندگان را 
راضي كند به پيش��نهاد او رأي مثبت دهند. او در 
اين جلسه گفت: پرداخت يارانه نقدي به خانوارها 
در حال انجام است و تعدادي از شهروندان به اين 
درآمدها بسيار وابسته هستند. بايد يارانه نقدي در 
يك روز خاص در ماه پرداخت ش��ود و حتي نبايد 

يارانه نقدي با يك روز تأخير پرداخت شود. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: با توجه 
به اهميت اين موض��وع مجوزي از ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با موافقت مقام معظم رهبري 
گرفتيم تا اينكه از طريق اوراق و همچنين استفاده 
از خزانه منابع الزم را كسب كنيم تا به موقع يارانه 
نقدي پرداخت شود، منتها تأكيد نمايندگان بر اين 
بوده كه مجوز از مجلس گرفته ش��ود و به س��مت 

شوراي ديگري براي اجازه قانوني نرويم. 
نوبخت گف��ت: دولت ه��اي آينده بدانن��د كه اگر 
نتوانند از اين مجوز تنخواه اس��تفاده كنند دچار 
مشكل فراواني مي شوند كما اينكه طبق اين مجوز 
بايد دوماه بعد تنخواه پرداخت شود. اگر اين مجوز 
نباشد امكان پرداخت ها نيست، با اين مجوز فرصتي 
داده مي ش��ود تا به وقت خود ياران��ه به محرومان 
داده ش��ود. وي افزود: براي دادن نظم و پرداخت 
به موقع يارانه نقدي ما مج��وز تنخواه را از مجلس 
مي خواهيم، چون اگر اين اتفاق نيفتد دولت بعدي 

دچار مشكل مي شود. 
    پاسخ مثبت به پيشنهاد دولت

پس از اظهارات نوبخت، نمايندگان تصميم گرفتند 
نوبخت را دست خالي عازم محل كار خود نكنند، 
آنها بانك مركزي را موظ��ف كردند براي پرداخت 
به موقع مصارف هدفمندي و براساس درخواست 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور معادل يك درصد 
جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان 
هدفمند س��ازي يارانه ها قراردهد و اين مبلغ هم 
بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت از محل منابع 
تسويه شود. البته نمايندگان شرط گذاشتند دولت 
در صورتي مي تواند دوباره از اين امتياز استفاده كند 

كه بدهي قبلي خود را تسويه كرده باشد. 
دولت در ش��رايطي به دنبال تنخ��واه و فروش 
اوراق اس��ت كه رئيس��ش  در آغاز كار گفته بود 
چنان رونق اقتصادي ايجاد مي كنيم كه كس��ي 
نياز به يارانه نداشته باش��د ولي امروز، براي نقد 
كردن يارانه هاي ناچيز، به دنبال استقراض است 
و البته فرض اين است كه اين اظهارات ارتباطی 

با انتخابات ندارد!

معادن حبس شده، همچنان بالتكليف 
مديرعامل خانه صنعت و معدن: مشكالت معادن 

حبس شده نبايد فله ای بررسی شود، سايت 
واگذاری معادن نياز به اصالح دارد

ضرب االجل سه ماهه وزير صمت برای تعيين تكليف پهنه های معدنی و 
معادن ماه هاست كه به پايان رسيده، اما از تعداد معادن آزاد شده در اين 
مدت خبری نيست. مديرعامل خانه صنعت و معدن ايران معتقد است كه 
اعالم ضرب االجل ها نمی تواند گرهی از كار معادن باز كند، زيرا مشكالت 
معادن تعطيل و حبس شده نبايد به صورت فله ای بررسی شود. ضمن 
اينكه سايت برگزاری مزايده برای واگذاری معادن نياز به اصالح دارد.

15 سالی است كه در مورد تعيين تكليف پهنه های معدنی و معادن صحبت 
می ش��ود، اما اين موضوع هنوز به سرانجام نرس��يده است. 18 ارديبهشت 
سال جاری بود كه حسن روحانی، رئيس جمهوری در مورد اتفاق هايی كه 
در پشت پرده حوزه معدن رخ می دهد، عنوان كرد برخی معادن به داليلی 
در داخل خانواده معادن واگذار ش��دند و يك خانواده معدن را گرفته است 
كه نه خودش پول و امكانات دارد كه استفاده كند و نه آن را واگذار می كند. 
بايد مقرراتی در اين خصوص گذاشته شود تا در زمان كوتاهی، اين معادن 
تعيين تكليف شوند. اين امر می تواند اشتغال بزرگی برای كشور ايجاد كند. 
همچنين اولين حوزه ای كه وزير صمت بع��د از رأی اعتماد خود از مجلس 
نسبت به آن واكنش نش��ان داد، حوزه معدن و صنايع معدنی بود. عليرضا 
رزم حسينی بر اين امر تأكيد كرد كه تا س��ه ماه آينده بايد تكليف 13 هزار 
پهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص ش��ود. در اين جريان كشور با 
دو نوع شرايط مواجه اس��ت؛ اولين نوع آن، اين است كه بخشی از معدن يا 
پهنه معدنی در تملك افراد است، يعنی آن معدن در جايی قرار گرفته كه 
جزو اموال يك فرد محسوب می شود و صاحب معدن تحت هر شرايطی كه 
بعضاً كمبود منابع مالی است، نمی تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال كند. 
دومين نوع كه شايد پردردسرتر باشد، آن معدن و پهنه های معدنی است كه 
در اراضی ملی واقع شده است و سازمان های منابع طبيعی، محيط زيست و 
انرژی اتمی بايد در موردش تصميم گيری كنند. بعضاً اين سازمان ها همكاری 
در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعالمی از اين مجموعه ها گرفته 

شود، آن معدن و پهنه معدنی قفل می شود.
   معدنی ها در 2/٥ درصد مساحت كشور

غدير قيافه، يك عضو اتاق بازرگانی و فعال معدنی معتقد است كه تمام 
محدوده های معدنی كه دست فعاالن معدنی است، تنها 5 درصد كل 
مساحت كشور است كه 50 درصد آن هم تعطيل شده اند و هيچ فعاليتی 
ندارند. با اين توضيح بايد تأكيد كرد كه فقط 2/5 درصد از مساحت كل 

كشور در اختيار فعاالن معدنی است.
وی در گفت وگو با »جوان« افزود: تمام كشورهايی كه پهنه های معدنی 
دارند برای استخراج از معادن با فعاالن معدنی همكاری می كنند، ولی 
در ايران دقيقاً عكس اين موضوع صادق است و همواره شاهد دست انداز 
در اين حوزه اشتغالزا و درآمدزا هس��تيم. اگر سازمان محيط زيست و 
منابع طبيعی با حوزه معدن و صنايع معدنی همكاری كنند، می توان 
معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به درآمدهای باالتر از 
درآمدهای نفتی رسيد. با اينكه همه می دانند معادن تا چه حد می تواند 
در زنجيره اقتصادی كشور اثرگذر باشد، اما سطح همكاری سازمان های 
درگير بسيار كم است. وی گفت: طرح وزير صمت برای آزادسازی معدن 
و پهنه های معدنی قابليت عملياتی شدن را دارد، ولی اين امر به شرطی 
محقق خواهد شد كه ساير بخش ها هم خود را ملزم به همكاری كنند، 
در غير اين صورت نمی توان به آزادسازی معادن حبس شده دل بست.

براس��اس آمار در كنار مع��ادن حبس ش��ده، 4 ه��زار و 500 معدن 
غيرفعال نيز در كشور وجود دارد. با توجه به وضعيتی كه معادن كشور 
دارند، اخيراً دس��تورالعمل ايجاد وحدت رويه در فعال سازی معادن و 
محدوده های معدنی غيرفعال به سازمان های استانی ابالغ شده است.

براساس اين دس��تورالعمل به دارندگان مجوز تمامي پهنه های اكتشافی 
واگذار شده كه مهلت ارائه گزارش نهايی آنها به اتمام رسيده است، از زمان 
ابالغ دستورالعمل ياد ش��ده حداكثر به مدت سه ماه مهلت داده شده تا در 
صورت تمايل مختصات مناطق اميدبخش شناسايی شده را معرفی كنند. 

  معادن در كدام بخش ها حبس می شود؟
كارشناسان عنوان می كنند كه وجود دستگاه های دولتی و معارض با 
معادن و پهنه های معدنی سبب شده برخی از افراد نتوانند فعاليت خود 
را آغاز كنند. بدين جهت برای آنكه مسير اكتشاف به درستی طی شود و 
سرمايه گذاران نااميد نشوند، بهتر است وزارت صمت حمايت همه جانبه  
از فعاالن معدنی داشته باشد. آنها يادآور شدند كه وقتی يك معدن به 
خاطر راه روس��تايی حداقل 10 سال متوقف می ش��ود، چگونه انتظار 
می رود كه افراد دارای معدن پويا باشند و طبق قوانين و مقررات وضع 
شده حركت كنند. طی اين مدت تنها 230 هزار پهنه معدنی آزاد و به 
معادن استان ها واگذار شده است، اما بخش قابل توجهی هنوز تعيين 
تكليف نشده اند، زيرا اكثر معادن و پهنه های معدنی در يكی از سه ضلع 
سازمان های حفاظت محيط زيست، منابع طبيعی و انرژی اتمی قرار 

دارند و در اين مرحله هيچ كاری نمی توان انجام داد.
  جلسه خانه صنعت و معدن ايران با معاون وزير صمت 

مديرعامل خانه صنعت و معدن ايران در گفت وگو با »جوان« با تأكيد بر 
مشكالت فعاالن معدنی در بخش صادرات، واردات ماشين آالت مورد 
نياز، اختالف با ارگان های ياد ش��ده و اقتصادی نبودن بهره برداری از 
برخی از معادن گفت: قرار بود دوم دی ماه امسال مزايده ای برگزار شود 
و معادن حبس شده كه در پاييز تعيين تكليف شده اند به مزايده گذاشته 
شوند، اما به دليل پاره ای از مشكالت موضوع رسانه ای نشد. از اين رو فردا 
جلسه ای با معاون وزير صمت داريم تا مشكالت دارندگان بهره برداری از 

معادن تعطيل شده را مطرح كنيم.

در ش�رايطی كه خانوارهای ايران�ی تنها 0/2 درص�د از حقوق 
ماهانه خ�ود را ب�رای پرداخت هزين�ه برق مص�رف می كنند، 
خانوارهای س�اكن در تركي�ه و عراق مجبور ب�ه تخصيص 2/6 
درصد و 3/2 درصد از درآمد خود برای تأمين انرژی برق هستند.

به گزارش فارس، به استناد آخرين جزئيات منتشر شده از وضعيت 
تعرفه برق در ايران، قيمت هر كيلووات س��اعت برق در اولين پله، 
يعنی مصرف بين صفر تا 100 كيلووات س��اعت در ماه معادل 56 
تومان هزينه دارد. با افزايش مصرف نيز قيمت ها افزايش مي يابد و 
در آخرين پله مصرفی، يعنی مازاد بر 600 كيلووات ساعت استفاده 

از انرژی برق 419تومان برای مشتركان خانگی هزينه دارد.
در همين راستا، با تصويب طرح برق اميد در هيئت وزيران از ابتدای 
آبان ماه س��ال جاری، تعرفه برق خانوارهای كم مصرف كه كمتر از 
100 كيلووات ساعت برق در طول ماه اس��تفاده می كنند، رايگان 

خواهد شد.
در همين راستا با در نظر گرفتن نرخ دالر 25 هزار تومانی، متوسط 
قيمت هر كيلووات س��اعت انرژی برق در كش��وری نظير استراليا 
معادل 8 هزار 450تومان هزينه دارد. از طرفی مش��تركان عراقی 
نيز به طور متوس��ط برای هر كيلووات س��اعت برق حدود 3 هزار 
تومان هزينه می پردازند. مقايسه قيمت برق در ايران با قيمت ساير 
كشورهای جهانی بيانگر آن است كه متوسط هزينه برق خانگی در 
كشورهای استراليا، آلمان، بلژيك، امريكا، تركيه و عراق به ترتيب 
178، 162، 148، 70، 53 و 63 برابر متوس��ط قيمت برق خانگی 

در ايران است.
ايران از معدود كشورهای جهان اس��ت كه حاكميت در آن يارانه 
انرژی پرداخت می كند. به عبارت ديگر، وقتی هزينه توليد و توزيع 
يك كيلووات انرژی برق با فرض تقريباً رايگان بودن هزينه سوخت 

نيروگاهی مع��ادل 600 توم��ان هزينه دارد، مش��تركان خانگی 
استفاده كننده كمتر از 60 تومان از اين هزينه را پرداخت مي كنند 
و ما به التف��اوت اين قيم��ت در قالب يارانه انرژی توس��ط دولت و 
از منابع متعل��ق به مردم تأمين می ش��ود. در همين رابطه محمد 
پورحميد با اش��اره به اين نكته كه دولت در سال گذشته 86هزار 
ميليارد تومان ب��رای پرداخت يارانه حامل ه��ای انرژی پرداخت 
كرده اس��ت، گفت: با در نظر گرفتن نرخ 25 هزار تومان برای هر 
دالر، خوب است بدانيد كه يارانه انرژی پرداخت شده توسط دولت 
2150 هزار ميليارد تومان معادل 4/3 برابر بودجه عمومی س��ال 
جاری است. همين پرداخت يارانه انرژی سبب شده برق در ايران به 
يكی از ارزان ترين برق های دنيا برای مشتركان خانگی تبديل شود 
و پرداخت هزينه انرژی در كشور فاصله زيادی با ساير كشورهای 

دنيا داشته باشد.

ارزان ترین برق دنیا در ایران
  انرژی
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