
سود 700ميليوني از وام 250 ميليوني مسكن ملي!
متقاضي طرح ملي مسكن عالوه بر آورده نقدي200ميليون توماني بايد اقساط وام 250ميليون توماني را با سود 18 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله 

تقبل كند كه نرخ مسكن را در مجموع براي متقاضي به بيش از يك ميليارد تومان مي رساند
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 تأخير بانك مركزي در اتصال خودپردازها

به سامانه صياد
رئي�س كميس�يون اص�ل 90 مجلس ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه اتصال 
خودپ�رداز ب�ه س�امانه صي�اد، در بهب�ود آم�ار برگش�ت چك 
تأثي�ر دارد، گف�ت: م�ن مطمئن هس�تم كه آم�ار نس�بت تعداد 
چك ه�اي برگش�تي ب�ه چك ه�اي مبادل�ه ش�ده در چك هاي 
جديد كه برابر با 3/5درصد ش�ده اس�ت نيز قانع كننده نيس�ت. 
نصراهلل پژمان ف��ر در گفت وگو با فارس با بيان كاهش نس��بت تعداد چك هاي 
برگشتي به مبادله شده به 3/5درصد در چك هاي جديد، در مورد تأثير اتصال 
خودپردازها به سامانه صياد بانك مركزي در جهت بهبود اين آمار گفت: قطعاً 
اتصال خودپرداز به سامانه صياد در بهبود آمار چك هاي برگشتي تأثير دارد و ما 

نسبت به اين مسئله نبايد بي  تفاوت باشيم. 
وي خاطر نشان كرد: من مطمئن هستم كه آمار نسبت تعداد چك هاي برگشتي 
به چك هاي مبادله شده در چك هاي جديد كه برابر با 3/5درصد شده است، نيز 
قانع كننده نيست. بخشي از اين برگشت چك ها، به دليل اشتباهات مردم است 
كه هنوز به ثبت و تأييد اطالعات چك در سامانه صياد عادت نكرده اند. بخش 

ديگر نيز مربوط به ضعف هاي اجراي قانون است كه در اين مسير وجود دارد. 
پژمان فر درباره مشكل مناطق محروم در خصوص ثبت و تأييد اطالعات 
چك در سامانه صياد بانك مركزي افزود: ما مدت هاست به بانك مركزي 
از اهميت اتصال خودپرداز به سامانه صياد گفته  ايم. به نظر من در اين 
مورد، بانك مركزي در اقداماتش عقب ماندگي دارد كه اين تأخير اصاًل 
قابل دفاع نيست. به همين دليل، نامه نگاري هايي صورت گرفت تا بانك 

مركزي سر وقت اين اقدام را انجام دهد. 
رئيس كميسيون اصل90 مجلس درباره افزايش اعتبار چك ها در قانون 
جديد چك بيان ك��رد: از آنجا كه در س��ال هاي اخير، حجم چك هاي 
برگش��تي اقتصاد كش��ور را تحت تأثير قرار داده اس��ت، م��ا به عنوان 
قانونگذار بايد اين مشكل را بتوانيم مديريت كنيم. در قانون جديد چك، 
س��ازوكارهايي جهت تقارن اطالعاتي ايجاد شده كه قبل از اخذ چك، 
موجب ايجاد اطمين��ان در پذيرش چك خواهد ش��د. در اين صورت، 
گيرنده به راحتي مي تواند در جهت وصول چ��ك اقدام كند و براي آن 
برنامه ريزي داشته باشد. پژمان فر با بيان مش��كالتي كه از سوي بانك 
مركزي در حوزه آموزش به مردم و كاركنان ش��بكه بانكي وجود دارد، 
گفت: من فكر مي كنم در مورد آموزش هاي الزم، بانك مركزي بايد بهتر 
از اين عمل كند. چند وقت پيش، طي نامه نگاري هايي به بانك مركزي 

بيان شد كه اين عقب افتادگي، اصاًل قابل توجيه نيست. 
........................................................................................................................

 تصميم گيري دولت براي واردات گندم 
بعد از ۱5 شهريور

نايب  رئيس بنياد ملي گندم كاران كش�ور گفت: در تاريخ 15 شهريورماه 
مشخص مي شود كه چه مقدار خريد داش�ته ايم و توليد كشور چه ميزان 
بوده و بعد از اين تعيين مقدار دولت ب�راي واردات گندم تصميم مي گيرد. 
علي قلي ايماني در گفت وگو با ميزان، درباره نياز به واردات گندم بعد از پنج سال 
خودكفايي در توليد، گفت: همه ساله شش ميليون هكتار از اراضي كشور به كشت 
گندم اختصاص مي يابد و به طور متعارف و معمولي كه شرايط جوي مناسب باشد 

و امكانات تداركات نهاده  ها به خوبي انجام شود به مرز خودكفايي مي رسيم. 
نايب رئيس بنياد ملي گندم كاران كش��ور گفت: اين در حالي است كه 
قيمت ها مناسب بوده و نهاده ها به موقع تأمين شود و آموزش بهره برداري 
انجام گيرد با اين وجود نياز كشور را مي توانيم تأمين كنيم و اين قابليت 

در كشور وجود دارد. 
وي افزود: با توجه به تجربياتي كه از سال گذشته داريم و تا مرز ۱5 ميليون تومان 
هم گندم در كشور توليد كرده ايم، متأسفانه امسال از  يك طرف شرايط جوي كه 
باعث خشكسالي شديد خيلي از استان ها شده و انتظاري كه از مزارع داشتيم 

برآورده نشده است نتوانستيم گندمي كه مدنظر بوده را به دست بياوريم. 
ايماني اظهار كرد: خريد گندم مؤيد اين موضوع است كه سال قبل در 
اين تاريخ ۲5 درصد نسبت به خريد فعلي حدود 3 ميليون و ۶00 هزار 
تن جلوتر بوديم، يعني نس��بت به س��ال قبل ۲5 درصد كاهش خريد 
داريم و اين كاهش خريد نمايانگر كاهش در توليد است. وي بيان كرد: 
بايد صبر كنيم، زيرا وارد مناطق سردسير مي شويم كه در اين مناطق 
هم برداشت داريم و در تاريخ ۱5 شهريورماه مشخص مي شود كه چه 
مقدار خريد داشته  ايم و توليد كش��ور چه ميزان بوده است. بعدازاين 
تعيين مقدار دولت براي واردات گن��دم تصميم مي گيرد و تا خريد ها 
به پايان نرس��د نمي توانيم ميزان واردات را مشخص كنيم و قطعاً بايد 
امسال گندم واردات كنيم، زيرا راه ديگري نداريم و توليد، تكاپوي نياز 

داخل را برآورده  نمي كند. 
نايب رئيس بنياد ملي گندم كاران كشور گفت: از طرف ديگر بخشي 
از گندم همه س��اله دست زارع مي ماند و امس��ال اين مقدار شدت 
گرفته است، زيرا در اوايل فصل كش��ت گندم با كمبود بذر مواجه 
بوديم و بعدازآن قيمت گندم افزايش يافت و هم اكنون كشاورزان 
گندم خود را نگهداري  مي كنند كه ش��ايد ب��ه قيمت باالتر گندم 
را بفروش��ند. وي تأكيد كرد: موضوع ديگر كاهش گندم در بحث 
خوراك طيور است كه در باالنس جيره غذايي مقداري گندم را با 

خوراك طيور مخلوط مي كنند. 
ايماني گفت: عامل ديگر كاهش توليد افزايش بي رويه نهاد ها در زمان كشت 
گندم بود و زماني كه كشت گندم شروع شد اين نهاد ها افزايش بي رويه پيدا 
كرد و قيمت كود، بذر، سم و ساير هزينه هاي مترتب بر توليد افزايش پيدا 
كرد و اين باعث صدمه به توليد شد، زيرا كشاورز نتوانست تغذيه مناسب 
براي گياه خود داشته باشد. نايب رئيس بنياد ملي گندم كاران كشور گفت: 
همه اين موارد باعث صدمه به توليد امسال كشور شد و نتوانستيم به توليد 

مدنظر دست پيدا كنيم و خودكفايي اثر خود را ازدست داده است.
........................................................................................................................

بخشنامه جهانگيري درباره افزايش حقوق 
مديران در مجلس رد شد

نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س از رد بخش�نامه جهانگيري 
مع�اون اول رئيس جمه�ور درب�اره افزاي�ش حقوق مدي�ران در 
هيئ�ت تطبي�ق مصوب�ات ب�ا قواني�ن مجل�س خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، اخيراً اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 
با صدور و ابالغ بخشنامه اي عنوان كرده كه سقف در نظر گرفته شده 
براي حقوق پرداختي به كاركنان دول��ت در قانون بودجه ۱400 كه 
به ميزان ۲/5 ميليون تومان است ش��امل سقف پرداختي نمي شود و 
فقط شامل پايه حقوق مي شود و ساير پرداختي ها هيچ سقفي نخواهد 
داش��ت. در اين خصوص مجتبي توانگر، رئيس كميته اقتصاد انرژي 
قوه مقننه در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: طبق اخبار واصله 
با پيگيري دكتر مالك ش��ريعتي و دس��تور مجلس، بخشنامه معاون 
اول رئيس جمهور درب��اره افزايش حقوق مدي��ران در هيئت تطبيق 
مصوبات با قوانين مجلس رد شده و طي روزهاي آتي به هيئت دولت 

ابالغ خواهد شد. 

 دستور رئيس جمهور 
 براي پيوستن گمرك 

به سامانه جامع تجارت
رئيس جمهور گف�ت: راه ان�دازي س�امانه جامع تجارت كش�ور، 
س�اختار الزم را ب�راي ش�فافيت و جلوگي�ري از معطل�ي 
كاال و ريش�ه كن�ي فس�اد و سوء اس�تفاده رانت جويان�ه را 
فراهم كرده و ض�روري اس�ت اتصال تمامی س�امانه ها ب�ه ويژه 
س�امانه گمرك به س�امانه جامع ت�ا پاي�ان تيرماه نهايي ش�ود. 
به گزارش پارسينه، دويست و چهل و يكمين جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت روز سه شنبه به رياست حجت االسالم والمسلمين دكتر 
حسن روحاني، رئيس جمهور برگزار شد. در ابتداي اين جلسه وزير راه 
و شهرسازي گزارشي از وضعيت روند ورود، بارگيري و ترخيص كاال ها 
به ويژه كاال هاي اساسي به تفكيك بنادر كشور ارائه كرد. رئيس جمهور 
با اش��اره به گزارش هاي تأمي��ن كاال هاي اساس��ي و افزايش ظرفيت 
ناوگان حمل و نقل درجهت تسريع در انتقال كاال گفت: همكاري همه 
دستگاه ها در جهت تس��ريع در ترخيص كاال هاي موجود در گمركات 

كشور ضروري است. 
روحاني افزود: راه اندازي سامانه جامع تجارت كشور، ساختار الزم را براي 
شفافيت و جلوگيري از معطلي كاال و ريشه كني فساد و سوء استفاده 
رانت جويانه را فراهم كرده و ضروري اس��ت اتصال تمامی سامانه ها به 

ويژه سامانه گمرك به سامانه جامع تا پايان تيرماه نهايي شود. 
........................................................................................................................

 افت 200 توماني نرخ دالر
قيمت سكه و طال را كاهش داد

محم�د كش�تي آراي، كارش�ناس ب�ازار س�كه و ط�ال گف�ت: 
در ب�ازار داخل�ي ه�م ب�ا توج�ه ب�ه كاه�ش 200 تومان�ي ن�رخ 
دالر، قيم�ت س�كه و ط�ال س�ير نزول�ي ب�ه خ�ود گرف�ت. 
محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال در گفت وگو با پارسينه 
در خصوص وضعيت ديروز بازار طالي كش��ور گفت: بهاي جهاني طال 
در بازار با يك دالر افزايش به يك هزار و ۸09 دالر در هر اونس رس��يد. 
در بازار داخلي هم با توجه به كاهش ۲00 توماني نرخ دالر قيمت سكه 
و طال س��ير نزولي به خود گرفت. قيمت هر اونس نق��ره هم ۲۶ دالر و 

30 سنت است. 
كارشناس بازار سكه و طال افزود: در بازار ديروز سكه طرح قديم با قيمت 
۱0 ميليون و 450 هزار تومان، سكه طرح جديد ۱0 ميليون و ۶۲0 هزار 
تومان و نيم سكه هم باقيمت 5 ميليون و ۶00 تومان داد و ستد شد. ربع 
سكه هم با قيمت 3 ميليون و 550 هزار تومان و سكه هاي يك گرمي هم 

با قيمت ۲ ميليون و ۲50 هزار تومان خريد و فروش شد. 
كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار با قيمت 4 ميليون 
و 5۷۱ هزار تومان و يك گرم طالي ۱۸ عيار هم با قيمت يك ميليون و 

55 هزار تومان معامله شد. 
وي در ادام��ه افزود: يك گرم ط��الي ۲0 عيار با قيم��ت يك ميليون و 
۱۷۲ هزار تومان، ي��ك گرم طالي ۲۱ عيار ب��ا يك ميليون و ۲3۱ هزار 
توم��ان، يك گرم ط��الي ۲۲ عيار ب��ا يك ميليون و ۲۸9 ه��زار تومان 
و يك گرم طالي ۲4  عي��ار با قيم��ت يك ميليون و 40۶ ه��زار تومان 
قيمتگذاري شد. اين فعال بازار طال و جواهر كشور گفت: حباب سكه با 
كاهش تقاضا و داد و ستد ها به ۲50 هزار تومان رسيد. نرخ دالر در بازار 

آزاد ۲4 هزار و ۷۶0 تومان است. 
........................................................................................................................

افت ۴۱۴ واحدي شاخص كل بورس
بورس تهران معامالت ديروز را با افت 414 واحدي شاخص كل به 

پايان رساند. 
در پايان معامالت ديروز تاالر شيشه اي، شاخص كل با افت 4۱4 واحدي 
به عدد يك ميلي��ون و 303 ه��زار واحد و ش��اخص ه��م وزن با افت 

3۱۶ واحدي به عدد 400 هزار واحد رسيد. 
نماد هاي فملي و شستا بيشترين تأثير را در روند منفي بازار داشتند و 

نماد هاي و معادن، نوري، كچاد و كگل روز مثبتي را سپري كردند. 
در فرابورس نيز شاخص با رشد ۶۶ واحدي به عدد ۱۸ هزار و 94۸ واحد 
رسيد و نماد هاي دي، مارون و كگهر بيشترين تأثير را در رشد شاخص 
فرابورس داشتند و ارزش معامالت بازار به ۶هزارو۷39 ميليارد تومان 

رسيد. 
........................................................................................................................

 ثبت بيشترين تخلفات در حوزه ماليات
در سامانه وزارت اقتصاد

س�امانه س�وت زن�ي يك�ي از س�امانه هاي ثب�ت ش�كايت 
اف�راد  ك�ه  اس�ت  ش�هروندان  دس�ترس  در  تخلف�ات  و 
مي توانن�د ب�راي گ�زارش تخلف�ات از آن اس�تفاده كنن�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در راستاي مبارزه با فساد اداري 
يكي از شيوه هاي نوين و راهبردي، افشاگري تخلفات توسط شهروندان 
و بهره مندي از نظارت مردمي در قالب س��وت زني است. در اين راستا 
سامانه سوت زني وزارت اقتصاد از س��ال ۱39۸ تشكيل شد و تا كنون 
گزارش هايي در آن ثبت ش��ده كه براي بررس��ي عملكرد دو ساله اين 

سامانه با مسئوالن اين بخش به گفت وگو نشستيم. 
جواد بخشي رئيس مركز بازرس��ي، مديريت عملكرد و پاسخگويي به 
شكايات وزارت اقتصاد در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: 
از تاريخ ۲۲ شهريور ۱39۸ تا 3۱ خرداد ۱400، ۲43 گزارش در سامانه 
ثبت و درج شده است. از اين تعداد نيز برخي از آنها نهايي و احراز فساد 

شده و مراحل قضايي را مي گذراند. 
وي گفت: از تعداد تمام موارد ارسال شده به سامانه، حدود 33 فقره را 
مركز بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان سوي جريان تشخيص 
داده كه به دس��تگاه هاي تابعه انتقال داده ش��ده اس��ت. بيش��ترين 
پرونده هاي ثبت شده در سازمان مالياتي است و در گمرك نيز پنج تا 
شش پرونده در حال بررسي است. وي تأكيد كرد: از تعداد گزارش هاي 
ثبت شده در سامانه هنوز شهروندي نبوده كه در خصوص يك مدير يا 

معاون تابعه تخلفي را اعالم كرده باشد.

دولت�ي ك�ه منتق�د سر س�خت ط�رح ملي 
مس�كن مهر بود و مي گفت اين طرح به دليل 
تأمين اعتب�ارات ب�د، تورم آفرين�ي كرده و 
واحدهاي مس�كوني قوطي كبري�ت به درد 
مردم نمي خورد، ش�رايطي را امروز در حوزه 
قيمت زمين و مس�كن، هزين�ه و پروانه هاي 
ص�ادره س�اخت و س�از، هزين�ه اعتب�ارات 
ساخت و ساز، جعاله و خريد مسكن رقم زده 
اس�ت كه متقاضيان مصرفي از بازار مس�كن 
حذف و اجاره نش�ين ها ب�ا چالش هاي جدي 
روبه رو ش�ده اند، در همين راس�تا تنها سود 
تسهيالت250 ميليون توماني طرح مسكن با 
بازپرداخت 20 ساله، 700 ميليون تومان است. 
مسكن با وزن س��نگينش در سبد هزينه خانوار 
ايراني، در هش��ت سال گذش��ته چنان خالي از 
اجراي سياس��ت هاي صحيح خال��ي از اجراي 
سياست هاي صحيح و عاقالنه و عالمانه شد، كه 
شايد در روزگاري طبقات محروم و پايين درآمدي 
جامعه مي توانس��تند از طريق طرح مسكن مهر 
خانه دار شوند، اما امروز حتي اجاره نشيني براي 
خود درآمد و بنيه مالي را طلب مي كند و خانه دار 
شدن در شرايط كنوني بازار مسكن براي بسياري 

از خانوارها يك آرزوي دست نيافتني است. 
تناسب حداقل درآمد و هزينه هاي يك زندگي 
شرافتمندانه در بسياري از اقتصادهاي دنيا يك 
شاخص براي سياستگذاري اس��ت، زيرا اساساً 

اقتصاد به راه افتاده اس��ت تا نيازه��اي مردم را 
برطرف كند، اما متأسفانه در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم به دليل برنام��ه تك بعدي دولت در 
حوزه برج��ام توجهي به عدم تعادل هايي نش��د 
كه در اقتصاد از ناحيه پول  سازي كسري بودجه 
پديد آمد، به همين دليل بسياري از خانوارها از 

بازارهايي چون مسكن حذف شدند. 
دولت حسن روحاني منتقد جدي طرح مسكن مهر 
بود؛ طرحي كه در سال ۸۶ كليد خورد و به واسطه 
حذف قيمت زمين و پرداخت تسهيالت از سوي 
دولت و آورده نقدي اندك مشموالن طرح بسياري 
از طبقات مح��روم جامعه را خانه دار ك��رد  و بذر 
اميد را در بين طبقات محروم براي خانه دار شدن 
كاشت، در عين حال براي چند سالي اين طرح مانع 
از افزايش قيمت مسكن در بازار و همچنين جوالن 

سفته بازان و دالالن در بازار مسكن شد. 
مشموالن طرح مسكن مهر با آورده نقدي زير ۱0 
ميليون تومان و همچنين تسهيالت بانكي ۲0 تا 
30 ميليون توماني و زمين 99 ساله اي كه دولت 

در اختيار آنها قرار  داد، خانه دار شدند. 
دولت حسن روحاني چنان از مسكن مهر انتقاد 
مي كرد كه افكار عمومي تصور كرد دولت يازدهم 
و دوازدهم قرار است براي مردم با كمترين هزينه 
ويالي هزار متري بسازد و تحويل دهد، غافل از 
اينكه قرار است به واس��طه بي عملي اشخاصي 
چون عب��اس آخون��دي در ح��وزه وزارت راه و 

شهرسازي، واحدهاي مس��كن مهر بين 400 تا 
يك ميليارد تومان قيمت پيدا كند و اجاره نشيني 
هم براي مردم آرزو شود، چه رسد به آنكه مردم به 
كمك طرح هاي اجرايي دولت با شرايط مناسب 

خانه دار شوند. 
ميانگين قيمت مس��كن در تهران در س��ال 9۲ 
حدود 3ميليون تومان ب��ود كه هم اكنون به 30 
ميليون توم��ان جهش كرده اس��ت؛ يعني براي 
خريد ي��ك خانه ۱00 متري در ي��ك منطقه نه 
چندان متوسط بايد 3 ميليارد تومان هزينه كرد 
كه بسياري از مردم حتي توانايي خريد يك خانه 
۷00ميليون توماني را ندارند چه برسد به خانه 

3 ميليارد توماني. 
دولتي كه منتقد مس��كن مهر و مدعي خانه دار 
كردن مردم از مسيرهايي به مراتب بهتر از مسكن 
مهر بود، طرحي را با عنوان طرح ملي مسكن كليد 
زد كه تقريباً مشابه مسكن مهر است، اما تنها اين 
طرح در زمين هاي درون شهري ساخته مي شود 
تا نياز به ايجاد زير ساخت جديد نداشته باشد اما 
در اين سال ها آنقدر قيمت مسكن افزايش يافت 
و آنقدر درآمدها سركوب شد كه بسياري از مردم 
حتي توانايي حضور در طرح مذكور را ندارند، در 
صورتي كه بسياري از مردم محروم مي توانستند 
در طرح مسكن مهر حضور پيدا كنند و اقساط وام 

خريد مسكن مهر را كه اندك بود، بپردازند. 
گفتن��ي اس��ت آورده نق��دي براي حض��ور در 

طرح ملي مس��كن ح��دود ۲00 ميليون تومان 
مي باشد اين در حالي اس��ت كه سود ۱۸ درصد 
تسهيالت ۲50 ميليون توماني طرح ملي مسكن 
با بازپرداخت ۲0 ساله حدود ۷00 ميليون تومان 
مي باشد كه در مجموع قيمت مس��كن را براي 
متقاضي به بيش از يك ميليارد تومان مي رساند. 
  سود 700 ميليون توماني وام طرح ملي 

مسكن
يكي از ايرادات به وزارت راه و شهرسازي )معاونت 
مسكن و ساختمان( در طرح ملي مسكن،  عدم 
اطالع رساني دقيق و شفاف در خصوص شرايط 
خانه دار ش��دن در اين طرح اس��ت. بسياري از 
متقاضياني كه آورده اولي��ه 40 ميليون توماني 
خود را پرداخت كرده ان��د، هنوز نمي دانند مبلغ 

كل واريزي آنها چه ميزاني است. 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با حضور در 
برنامه تيتر امشب با اش��اره به افزايش وام طرح 
ملي مسكن به ۲50 ميليون تومان  گفت: زماني 
كه وام اين طرح ۱00 ميليون تومان بود، حدود 
۱0 درص��د قيمت واحدها را پوش��ش مي داد. با 
افزايش وام به ۲50 ميليون توم��ان، حدود ۶0 
درصد هزينه ساخت واحدها با تسهيالت تأمين 

مي شود. 
وي با اعالم اينكه بازپرداخت تسهيالت طرح ملي 
مسكن ۲0 ساله اس��ت، اضافه كرد: از 530 هزار 
واحد طرح مذكور تاكنون 40 هزار واحد افتتاح 
ش��ده و تا پايان س��ال ۱400 در صورت تكميل 
آورده متقاضيان ۱50 ه��زار واحد ديگر تكميل 

خواهد شد. 
با توجه به اينكه س��ود وام طرح ملي مسكن ۱۸ 
درصد است، مبلغ سود تس��هيالت اين طرح در 
پايان دوره بازپرداخت ۲0 ساله به رقم سرسام آور 

حدود ۷00 ميليون تومان خواهد رسيد. 
محاسبه اقساط تسهيالت دريافتي متقاضي طرح 
ملي مسكن با سود ۱۸ درصدي حاكي از آن است 
كه ميزان قسط ماهانه در روش ساده 3 ميليون و 
۸5۸ هزار تومان است. كل بازپرداخت وام از سوي 
متقاضي در ماه ۱۲ سال بيستم 9۲5 ميليون و 
9۸۶ هزار تومان است. كل سود اين تسهيالت نيز 

۶۷۶ ميليون تومان خواهد بود. 
اسالمي، وزير راه و شهرس��ازي اخيراً اعالم كرد  
وام ۲50 ميليون توماني حدود 55 درصد قيمت 
واحدهاي طرح ملي مسكن را تأمين خواهد كرد. 
به عب��ارت ديگر متقاضي نيز تقريب��اً بايد بيش 
۲00 ميليون تومان آورده براي خانه دار ش��دن 
در طرح ملي مس��كن آورده نقدي داشته باشد. 
بنابراين با احتس��اب اين ميزان آورده و س��ود 
تسهيالت، در مجموع متقاضي براي يك واحد 
طرح ملي مس��كن حدود يك ميلي��ارد و ۱۲5 
ميليون تومان پرداخت خواهد كرد. يعني براي 
يك واحد ۱00 مترمربعي حدود ۱۱/5 ميليون 

تومان براي هر مترمربع.

  گزارش    یک

مدير گروه ان�رژي مركز پژوهش هاي مجلس 
ش�وراي اس�المي با اش�اره به عدم توس�عه 
نيروگاه ه�ا در دول�ت تدبير گفت: ب�ه گفته 
مس�ئوالن وزارت نيرو قرار بود ش�ركت هاي 
خارج�ي ت�ا 15 ه�زار م�گاوات در صنع�ت 
نيروگاهي ما س�رمايه گذاري كنند، اما بعد از 
خروج ترامپ از برجام اين ش�ركت ها شامل 
ش�ركت هاي چيني و ژاپني نيز قراردادهاي 
توس�عه بخ�ش نيروگاه�ي را لغ�و كردن�د. 
روح اهلل احم��دي در گفت وگ��و با مه��ر درباره 
چالش هاي صنعت برق كه خود را طي ماه هاي 
گذشته در خاموشي هاي گسترده نشان داده است، 
گفت: بخش��ي از نيروگاه هاي كشور خصوصي و 
شبه خصوصي و بخشي دولتي هستند و تقريباً 
نيمي از برق كش��ور را نيروگاه هاي خصوصي يا 

شبه خصوصي توليد مي كند. 
   بدهي 51 هزار ميليارد توماني!

وي در خص��وص تعرفه گذاري اظهار داش��ت: 
تعرفه گ��ذاري ب��رق تولي��دي نيروگاه ه��اي 
غيردولت��ي به اين صورت اس��ت ك��ه در كنار 
قيم��ت تكليفي ب��ه نيروگاه ه��اي غيردولتي، 
مابه التف��اوت نرخ تكليفي و واقع��ي هم به آنها 
پرداخت مي ش��ود. مدي��ر گروه ان��رژي مركز 
پژوهش هاي مجلس ادامه داد: قيمت تكليفي 
برق همان قيمتي است كه دولت به مشتركان 
بخش هاي مس��كوني، صنعتي و تجاري عرضه 
مي كند كه براي بخش مسكوني به عنوان مثال 
93 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت فروخته 
مي شود؛ همچنين اختالف بين قيمت تكليفي 
و قيمت واقعي بايد از س��وي دول��ت به وزارت 
نيرو پرداخت ش��ود تا وزارت نيرو اين رقم را به 
نيروگاه هاي غيردولتي پرداخت كند. احمدي 
تصريح كرد: طي حدود سه سال اخير اين اتفاق 
رخ نداده و مابه التفاوت نرخ تعرفه برق دولتي و 
قيمت تمام شده توليد برق به نيروگاه ها واريز 
نشده است كه سبب انباشت بدهي وزارت نيرو و 
دولت به نيروگاه ها شده است. وي ميزان بدهي 
دولت به وزارت نيرو را 5۱ هزار ميليارد تومان 
برآورد و تأكيد كرد: نيم��ي از آن بدهي وزارت 
نيرو به نيروگاه هاي توليد برق است كه بيش از 

۲5 هزار ميليارد تومان اعالم شده است. 
مدير گروه ان��رژي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ادامه داد: اي��ن مطالبات باعث مي ش��ود برخي 
نيروگاه هاي غيردولتي ب��راي تأمين مالي امور 
اجرايي خود به مش��كل برخورد كنند. هر چند 
وزارت نيرو هر از گاهي تزريق مالي براي پرداخت 
حقوق و دستمزد كاركنان نيروگاه هاي خصوصي 
انجام مي دهد، اما اورهال ساالنه نيروگاه ها، هزينه 

بااليي نياز دارد. 
   اقتصاد ضعيف نيروگاه ها مجالي 

براي بازپرداخت وام ارزي باقي نگذاشت
احمدي با بيان اينك��ه بخش عمده نيروگاه هاي 
خصوصي از محل تسهيالت صندوق توسعه ملي 
تأمين مالي شده، بيان كرد: اين سرمايه گذاري ها 
به صورت ارزي بوده و سرمايه گذار بايد اقساط آن 
را به صورت ارزي به صندوق توسعه برگرداند، اما 
وقتي تزري��ق مالي مابه التفاوت ن��رخ تكليفي و 
واقعي به نيروگاه ها انجام نشود، نيروگاه ها پولي 

براي بازپرداخت تسهيالت اخذ شده ندارند.  
   وزي�ر ني�رو در ابتداي برنامه شش�م از 

اجراي قانون شانه خالي كرد!
عضو هيئت علمي دانش��گاه عل��م و صنعت 
خاطر نشان كرد: دولت بر اساس قانون برنامه 

ششم مكلف است س��الي 5 هزار مگاوات به 
توليد برق اضافه كند، اما وزير نيرو در س��ال 
9۶ مي گويد من قصد ن��دارم نيروگاه جديد 
بس��ازم، در حالي كه اين تكاليف بر اس��اس 
توسعه اقتصادي س��ال هاي آينده طراحي و 
برنامه ريزي شده است. مدير گروه انرژي مركز 
پژوهش هاي مجلس افزود: به جاي دستيابي 
به رق��م توليد ۲5 هزار مگاوات س��اعت برق 
جديد در سال هاي اخير تنها ۱۱ تا ۱۲ هزار 
مگاوات س��اعت ب��رق به مجم��وع توليدات 

نيروگاه ها افزوده شده است. 
   دولت ب�راي توس�عه نيروگاه ها معطل 

برجام شد
مدير گروه انرژي مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
درباره اينكه چرا وزارت نيرو براي خاموشي ها 
در سال هاي گذش��ته فكري نكرده بود، گفت: 
در جلس��اتي ك��ه ب��ا مس��ئوالن وزارت نيرو 
داش��تيم، عنوان مي كردن��د در دوره برج��ام 
ش��ركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در 
بخش نيروگاهي مذاكره داشتند و به توافقات 
خوبي دس��ت يافتيم. وي ادام��ه داد: به گفته 
مس��ئوالن وزارت نيرو قرار بود ش��ركت هاي 
خارج��ي ت��ا ۱5 ه��زار م��گاوات در صنع��ت 

نيروگاهي ما س��رمايه گذاري كنند، اما بعد از 
خروج ترامپ از برجام اين ش��ركت ها شامل 
ش��ركت هاي چيني و ژاپني نيز قراردادهاي 
توسعه بخش نيروگاهي را لغو كردند. احمدي 
تأكيد كرد: بعد از سال 9۷ وزارت نيرو تحركي 
براي هداي��ت س��رمايه گذاري هاي داخلي به 
بخش نيروگاهي انج��ام ن��داد و حتي همان 
س��رمايه گذاري هايي هم كه انجام شده بود با 
عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ تكليفي و واقعي 

برق از سوي وزارت نيرو مواجه شد. 
   هزينه برق ب�راي مصرف كننده ايراني، 
كمتر از يك س�نت؛ در ديگر كش�ورها 8 

سنت
مدير گروه انرژي مركز پژوهش هاي مجلس با 
اشاره به اهميت انتقال يارانه هاي پنهان بخش 
انرژي به س��مت يارانه هاي آشكار و همچنين 
واقعي سازي قيمت ها توضيح داد: يكي از علل 
عدم توسعه انرژي هاي تجديدپذير، ارزان بودن 
انرژي در كشور است و در صورت محاسبه ارزي 
آن هر كيلووات س��اعت كمتر از 0/۱ سنت به 
مصرف كننده عرضه مي ش��ود. در حالي كه در 
كشورهاي ديگر بين 4 تا ۸ سنت مصرف كننده 
هزينه ب��رق پرداخت مي كن��د. وي يكي ديگر 
از يارانه ه��اي پنهان بخش انرژي را محاس��به 
۱0 تومان به ازاي هر مت��ر مكعب گاز تحويلي 
نيروگاه دانس��ت و افزود: اين يارانه ها س��بب 
مي شود تا حركت نيروگاه ها به سمت استفاده 
از تكنولوژي جدي��د، صرفه جويي در مصرف و 
افزايش بهره وري كند شود. وي درباره اينكه آيا 
امكان واقعي سازي تعرفه ها به صورت ناگهاني 
و دفعت��ي وج��ود دارد، گفت: ام��كان چنين 
كاري وجود ندارد و دهك ه��اي پايين جامعه 
از واقعي سازي قيمت برق متضرر خواهند شد، 
بنابراين اگر به عنوان مثال قيمت تمام شده در 
هر كيلووات ساعت 300تومان باشد و دولت از 
مصرف كننده 90 تومان دريافت كند با سه برابر 
كردن ناگهاني قيمت برق بسياري از خانوارها 
آسيب مي بينند،بنابراين بايد واقعي سازي نرخ 
برق پلكاني بوده و بر اس��اس ميزان مصرف از 

خانوارها دريافت شود.

دولت براي توسعه نيروگاه ها معطل خارجي ها شد
 مدير گروه انرژي مركز پژوهش ها: طي 3 سال اخير مابه التفاوت نرخ تعرفه برق دولتي و قيمت تمام شده توليد برق به نيروگاه ها 

واريز نشده است كه سبب انباشت بدهي وزارت نيرو و دولت به نيروگاه ها شده  است

  گزارش 2


