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سهم هر ایرانی از یارانه انرژی چقدر است؟
براســاس اعالم آژانس بین المللی انرژی، ایران در ســال ۲۰۲۰ میالدی، در 
مجمــوع ۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه در بخش انرژی پرداخت کرده که با توجه به 
جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در آن ســال، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی با 
دالر ۲۷ هــزار تومانی، ۹.۵ میلیون تومان بوده اســت.به گزارش ایرنا، پرداخت 
یارانه در ایران بعد از آنکه قیمت نفت در اوایل دهه ۵۰ شمســی صعودی شد، 
شدت گرفت و از نان گرفته تا سوخت مصرفی مردم را نیز شامل می شود.تزریق 
پول نفت یا همان پرداخت یارانه اگرچه با هدف حمایت از معیشــت مردم آغاز 
شد و ادامه پیدا کرد اما در عمل، به دامن زدن شکاف طبقاتی و تورم در جامعه 
منجر شــد.توزیع نامناســب یارانه به ویژه در بخش سوخت آنچنان شدید بود 
که اواخر دهه ۸۰ شمســی دولت تصمیم گرفت تا نظام یارانه کشــور را تغییر 
دهد.اینکار که به هدفمندی یارانه ها معروف شــد با آزادسازی بخشی از قیمت 
حامل های سوخت و کاهش پرداخت یارانه آنها در مقابل منابعی را آزاد کرد به 
پرداخــت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر ایرانی اختصاص پیدا کرد.
هدف این بود که به تدریج قیمت حامل های انرژی در ایران به قیمت های جهانی 
نزدیک شود تا عالوه بر توزیع عادالنه یارانه، بهینه سازی مصرف نیز شکل بگیرد.

با این حال اگرچه بعد از آن چندین باز قیمت بنزین، برق و ســایر حامل های 
انرژی افزایش پیدا کرد اما به دلیل نوســان نرخ ارز و همچنین تغییرات قیمت 
نفــت در بازارهای جهانی بــه جز بازه زمانی کوتاهی، قیمــت این حامل ها به 
قیمت های جهانی نزدیک نشــد.افزایش قیمت های جهانــی حامل های انرژی 
همچنین باعث شد تا دولت ایران هر سال سهم بزرگتری برای پرداخت یارانه به 
این بخش اختصاص دهد.آمارهای آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه انرژی 
پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دالر 
بوده اســت.این یارانه ها در ۴ بخش گاز، نفت، برق و زغالسنگ پرداخت شده و 
بزرگترین ســهم مربوط به نفت با ۹۰ میلیارد دالر اســت. بعد از آن برق با ۵۲ 
میلیارد دالر و گاز با ۳۷ میلیارد دالر در رتبه های بعدی قرار دارند.شرایط البته 
در ایران با جهان متفاوت اســت. ایران در مجموع سال گذشته میالدی، ۲۹.۶ 
میلیارد دالر یارانه به بخش انرژی پرداخت کرده اســت که نشان می دهد بیش 
از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان سهم ایران است.با توجه به 
آنکه صندوق بین المللی پول، جمعیت ایران در ســال ۲۰۲۰ را ۸۴ میلیون نفر 
اعالم کرده، ســهم هر ایرانی از یارانه انرژی پرداخت شده ۳۵۱.۵ دالر در سال 
اســت.با توجه به قیمت ۲۷ هزار تومانی دالر در بازار آزاد، هر ایرانی در ســال 
گذشته میالدی، معادل ۹.۵ میلیون تومان یارانه در بخش انرژی دریافت کرده 
اســت.یه گزارش ایرنا، ترازنامه انرژی کشور برای سال ۱۳۹۷ )۲۰۱۸-۲۰۱۹( 
نشان می دهد که براساس تازه ترین اطالعات موجود، سرانه مصرف نهایی انرژی 
ایران به ۱.۷ برابر میانگین جهانی رســیده است. در سال ۲۰۲۱ میالدی با در 
نظر گرفتن رشــد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس ســرانه مصرف انرژی 
در جهان، این نســبت بیشــتر نیز شده اســت.اما آخرین ترازنامه انرژی کشور 
شــدت مصرف گاز را در ایران ۶.۴ برابر و نفت خام و فرآورده های نفتی را ۱.۴ 
برابر میانگین سرانه مصرف جهانی گزارش می کند، تنها در سال ۱۳۹۷ میزان 
بهره وری مصرف انرژی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته که نشان دهنده اتالف انرژی 

و همین طور یارانه ها است.

آب در مخازن ۱۹۹ سد ملی کشور
 به حداقل رسیده است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: ســال آبی گذشــته با ۳۷ درصد کاهش 
بارندگی در مقایسه با متوسط ۵۲ سال گذشته به پایان رسید و می توان این سال 
را خشک ترین ســال نیم قرن اخیر نامید.به گزارش وزارت نیرو، قاسم تقی زاده 
خامسی با اشاره به شروع سال جدید آبی، در صفحه شخصی خود نوشت: برای 
مدیران عرصه آب در ایران، چه در خشکســالی و چه در ترسالی، اول مهرماه با 
دلهره همراه با امید به لطف پروردگار است و این نگرانی اکنون که کشور با تغییر 
اقلیم روبرو شــده، افزایش یافته است. تغییر اقلیمی که برابر گفته صاحب نظران، 
سرزمین را با سال های خشک طوالنی و ترسالی های همراه با سیل های مخرب 
روبرو خواهد کرد.معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: آب در مخازن ۱۹۹ سد ملی 
کشــور به حداقل رسیده و نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته 
است، و اگر سیل و بارندگی های سال های ۹۸ و ۹۹ نبود، موجودی مخازن سدها 
بسیار کمتر از این بود.تقی زاده خامسی ادامه داد: سازمان هواشناسی پاییز امسال 
را نیز خشک و زمستان را نرمال و زیر نرمال پیش بینی کرده، هرچند پیش بینی 
بیش از یک ماه حدود ۵۰ درصد قابل اطمینان اســت.وی افزود: برای تأمین آب 
شرب در سال جاری نگرانی کمتری وجود دارد، اما شوری آب در برخی مناطق 
مثل خوزســتان در صورتی که جلوی کشت محصوالتی چون کلزا، چغندرقند 
و محصوالت پر آب بر گرفته نشــود قطعاً در پایین دســت کارون بزرگ و کرخه 
شوری آب آشــامیدنی افزایش جدی خواهد یافت.معاون آب و آبفای وزیر نیرو 
با بیان اینکه خوشبختانه کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریاست استاندار 
این نوع کشت ها را ممنوع اعالم کرده، تأکید کرد: جلوگیری از آن مستلزم یک 
همت عمومی در سطح استان است.تقی زاده افزود: علت شوری، ورود زه آب های 
نیشکر، برنج و پســاب های صنعتی در طول پیمودن بیش از ۳۵۰ کیلومتر آب 
خروجی از ســدها در مسیر رودخانه و کانال های روباز است و علت نرسیدن آب 
به پایین دست، برداشت های غیرقانونی آب در این مسیر است.وی تصریح کرد: 
سال سختی در پیش است، اول به لطف پروردگار امیدوارم و سپس به همراهی 
و یکپارچگی بدون بخشی نگری همه ذینفعان در جهت اجرای دقیق برنامه منابع 

و مصارف آب در حوضه های آبریز ایران عزیز.

قیمت نفت خام برنت به ۷۸ دالر رسید
قیمت جهانی نفت خام در پایان معامالت جمعه شب در حالی رشد کرد و به 
باالترین سطح ۳ ساله نزدیک شد که اختالل در تولید نفت باعث شد شرکت های 
انرژی مقادیر زیادی از ذخایر انبارهای نفت را مصرف کنند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از سی ان بی ســی، قیمت جهانی نفت خام در پایان معامالت دیشب 
)بامداد شــنبه به وقت تهران( در حالی رشــد کرد و به باالترین سطح ۳ ساله 
نزدیک شد که اختالل در تولید نفت باعث شد شرکت های انرژی مقادیر زیادی 
از ذخایر انبارهای نفت را مصرف کنند.با این رشــد سومین رشد هفتگی قیمت 
نفت به ثبت رسید.رشــد قیمت ها اندکی تحت تاثیر اولین فروش عمومی ذخایر 
نفــت خام چین از تب و تاب افتاد.قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت 
۸۴ ســنت یا ۱.۱ دالر جهش کرد و به ۷۸.۰۹ دالر رسید.قیمت پیش خرید هر 
بشکه نفت نیمه سنگین آمریکا هم ۰.۹ درصد باال آمد و به ۷۳.۹۸ دالر رسید.این 
باالترین قیمت نفت خام برنت از اکتبر ۲۰۱۸ و باالترین قیمت نفت خام آمریکا 
از جوالی ۲۰۲۱ تا کنون است.این سومین رشد متوالی هفتگی برنت و پنجمین 
رشد متوالی هفتگی نفت آمریکا بود که بیشتر تحت تاثیر اختالالت به وجود آمده 

در تولید اسکله های نفتی آمریکا تحت تاثیر طوفان آیدا اتفاق افتاده بود.

در چه شرایطی زمستان هم خاموش می شویم؟
تابستان امسال، با خاموشی های متعدد همراه بود، هر چند که در شرایط فعلی 
تب خاموشی ها آرام گرفته اما این احتمال وجود دارد که در زمستان نیز مجدد 
شاهد قطع برق باشیم.به گزارش ایسنا، آنطور که بارها مسووالن برقی اعالم کردند 
علت خاموشی های تابستان افزایش دمای هوا، کاهش بارندگی ها و به دنبال آن 
از مدار خارج شــدن نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف و توســعه رمزارزهای 
غیرمجاز بوده، هر چند که این داســتان چند روزی اســت که خاتمه یافته اما 
یک داســتان دیگر برای شروع خاموشــی ها در راه است.این بار دیگر مشکل از 
نیروگاه های برق آبی و رمزارزها نیست، بلکه موضوع همیشگی زمستان و افزایش 
مصرف گاز ورق خورده اســت و احتمال می رود که متهم اصلی خاموشــی های 
زمستان هم کمبود گاز باشد.البته  ماه گذشته هماهنگی میان وزارت نفت و نیرو 
برای ســر و سامان دادن به این مساله آغاز شده اما احتمال وقوع خاموشی های 
زمستان جدی است.مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور - در 
این رابطه به ایسنا گفت: با هماهنگی های خوبی که با وزارت نفت انجام شده روند 
سوخت رسانی به مخازن سوخت نیروگاهی سرعت پیدا کرده و با ادامه این روند 
مشکلی در زمستان نخواهیم داشت.وی تاکید کزد: اما اگر تامین سوخت مطابق 
توافق های صورت گرفته انجام نشود با خاموشی مواجه می شویم به همین دلیل 
به دنبال توسعه همکاری وزارت نفت هستیم.سخنگوی صنعت برق کشور با ابراز 
امیدواری برای عبور از زمستان با برق پایدار، گفت: تمام تالش صنعت برق این 
است که هیچگونه خاموشی بر مشترکان اعمال نشود و در این بین نیز تقاضای ما 
از مشترکان این است که به مسائل مدیریت مصرف همچون گذشته توجه ویژه 
داشته باشند.رجبی مشهدی با اشاره به روند تعمیرات و اورهال نیروگاه ها، اظهار 
کرد: این موضوع نیز با کاهش دمای هوا از اواسط ماه گذشته آغاز شد و امیدواریم 

در این میان نیز مشکلی به وجود نیاید.

گزارش

اخبار انرژی

رئیس شــورای رقابت از مصوبه واردات خودرو حمایت 
کرد و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی 
تولید داخلی دانســت، در عین حال معتقد اســت که اگر 
جریان ارز واردات مطرح است و با آن مخالفند، مونتاژکاران 
خودرو هم بی حســاب و کتاب ارز بــرای واردات قطعات 
مصرف می کنند.به گزارش ایســنا،مصوبه اخیر مجلس  در 
رابطه بــا واردات خودرو که به منظور ســاماندهی صنعت 
خودرو مصوب شــده بود، واکنش هــای متفاوتی به همراه 
داشــت.در این مصوبه در کنار شــرایط تعیین شده، مقرر 
شد که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماه 
یکبار توســط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه 
نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یکسال قبل 
مشــخص شود، این در حالی بود که پیش از این مسئوالن 
شورای رقابت به نوعی موافقت خود برای واردات خودرو را 

اعالم کرده بودند.
ایــن که در حال حاضر شــورا چه نظــری در رابطه با 
مصوبه مجلس داشــته و آیا می تواند بر تغییر وضعیت بازار 
خودرو موثر باشــد، موضوعی است که از رضا شیوا -رئیس 
شورای رقابت- مورد پیگیری قرار گرفت و وی در این رابطه 

توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس شــورای رقابت با اشاره به این که واردات خودرو 
و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیســت و به دولت 
قبل برمی گردد، افزود: در دولت گذشــته نیز شورای رقابت 
چندین بار طی مکاتبه ای خواستار برنامه ریزی برای واردات 
خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شــده بود، اما به هر 
صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت 
و وارداتــی صورت نگرفت.وی با بیان این که ما بحثی برای 
واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شــد: 
همواره براین تاکید داشته ایم خودروهای پرتیراز که عامه 
مردم بتوانند از آن استفاده کنند،  در چارچوب تعیین شده 
وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار 

داده و رقابت ایجاد کند.
۱۵ خودرو ساز نداریم، بقیه مونتاژکارند

شــیوا با بیان اینکه در حال حاضربــازار خودروی ایران 
اتحصاری اســت و در این ســالها هراندازه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان گسترش تالش کردند نتوانستند 
خودروســازهای جدیدی را وارد عرصــه تولید کنند و این 
اتفاق خوشایندی نیســت گفت: برخی می گویند در حال 
حاضر بیش از ۱۵ خودروســاز داریــم و به نوعی با واردات 

خــودرو مخالفت می کنند،در حالی که این طور نیســت و 
ما در عمل فقط دو خودروســاز اصلــی داریم و مابقی این، 
مونتاژکارهای خودرو هستند که مانند قارچ در حال رشداند.
وی با اشاره به مخالفت ها به دلیل ارزبری واردات خودرو 
در شــرایط فعلی نیــز گفت:باید توجه داشــت که همین 
شــرکت های مونتاژکار خودرو هم ارزبری دارند و وضعیت 
ارزی آنها حســاب و کتابی ندارد، بــه هر صورت آنها برای 
تامین قطعــات جهت مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به 
نوعی همان ارز را مصرف می کنند، بنابراین باید این وضعیت 
سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص 
ارز، تعرفه و آیین نامه صورت بگیرد.رئیس شورای رقابت با 
اشاره به این که برخی واردات خودرو را متعارض با اقتصاد 
مقاومتی می دانند ادامه داد: اتفاقا اینگونه نیســت، اقتصاد 
مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح باال در بازار رقابتی تاکید 
دارد در حالی که واردات خودرو می تواند بازار فعلی خودرو 
را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که 
نتایج مثبتی را به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباشد 

به طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.

شــیوا با بیان این که خودروســازها نیــز نظر منفی در 
مورد واردات ندارند یادآور شــد: آنچه در موضع گیری های 
خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات 
مخالف نیســتند و آنها هم می توانند با خودروهای وارداتی 

رقابت کرده و سطح تولید خود را افزایش دهند.
کاله برداری با وعده فروش خودروهای خارجی 

مدل ۲۰۲۱
در حالی که موضــوع واردات خــودرو در قالب »طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو« به نتیجه نرســیده و شورای 
نگهبان دوباره به این طرح ایراداتی وارد کرده اســت، برخی 
اقدام بــه پیش فروش خودروهای خارجــی مدل ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ و دریافــت پول از مردم کرده اند.طرح ســاماندهی 
صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شــورای 
نگهبان بود، روز ۳۱ شــهریورماه نیز در شــورای نگهبان 
بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در یکی 
دو مورد ابهاماتی داشتند. به طور مثال درباره »واردات بدون 
انتقال ارز« ابهاماتی مطرح شــد، زیرا شیوه های مختلفی را 
در بر می گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری 

دقیق تر و شفاف تر شود.در حالی که هنوز سرانجام این طرح 
و آزاد شــدن واردات خودرو و سایر جنبه های آن مشخص 
نشده، از گوشه و کنار خبر می رسد برخی در فضای مجازی 
و حتی در نمایشــگاه ها و بنگاه های خرید و فروش خودرو، 
بــه پیش فروش خودروهــای با مــدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به 
مردم پرداخته اند.جالب موضوع اینکه برخی از همین افراد 
مدعی اند ثبت سفارش خودرو به محض باز شدن سایت در 
اختیارشــان اســت و از این طریق پول های کالنی از مردم 
دریافت کرده اند.اتفاقات سال های گذشته، کاله برداری های 
زیاد از مردم در قالب شرکت های واردات خودرو و غیره که 
در برخــی موارد منجر به اجتماع اعتراضی مال باختگان در 
مقابل این شرکت ها و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای رساندن صدایشان به گوش مسووالن شده بود، هنوز از 
یادها و خاطره ها نرفته و باید مراقب بود تا اتفاقات مشابهی 

را شاهد نباشیم.
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو  روز شــنبه در این 
زمینــه به ایرنا گفت: تا زمانی کــه خودروهای جدید وارد 
 )Vin Number( »گمرکات نشده، »کد شناسایی خودرو
و ثبت سفارش نداشته باشــند، خرید خودروهای خارجی 
معنی ندارد.مهدی دادفر با بیان اینکه نحوه خرید و فروش 
خودروهای خارجی با داخلی ها بسیار متفاوت است، نسبت 
به خرید خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بدون وجود این 
شرایط به شدت هشدار داد.کورش طواحن، یک نمایشگاه دار 
در شــمال تهران نیز در این زمینه به ایرنا گفت: طرح آزاد 
شدن واردات خودرو هنوز به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده، 
اما تاثیر خود را بر بازار با رفع التهابات قیمتی نشــان داده 
اســت.وی تصریح کرد: حتی اگر طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو و آزاد شــدن واردات مصوب شود، نخستین چیزی 
که خریداران باید به آن توجه کنند، موضوع ثبت سفارش 
است و اینکه هیچ خودرویی بدون ثبت سفارش نباید باشد.

این فعال بازار خودروهای خارجی با یادآوری ســال ۲۰۱۷ 
که آخرین مدل های خودروهای خارجی در آن ســال وارد 
کشور شد، افزود: در آن زمان عمده خودروها »کارتکسی« 
بودند، به این معنی که شــرکت ها یا افراد خودروهای صفر 
کیلومتر بدون پالک را به همراه کارتکس برای مشــتریان 
می فرستادند.وی بیان داشــت: کارتکس ها بر اساس شماره 
شاســی و شماره موتور اتومبیل صادر می شد و اصل صدور 
کارتکــس به معنای وجود خارجی آن خودرو بود، نه اینکه 

خرید و فروش ها فقط بر روی کاغذ باشد.

رئیس شورای رقابت از تایید واردات خودرو خبر داد

 ارزبری بی حساب و کتاب مونتاژکاران

نتایج بررسی ها نشان می دهد که بیشترین 
ســهم منابع درآمدی خانوارهای شــهری و 
روســتایی در سال گذشــته از محل یارانه ها، 
حقوق بازنشســتگی و اجاره مسکن شخصی 
بوده اســت.تعیین حداقل دســتمزد کارگران 
یکی از مهمترین چالشــهای حوزه روابط کار 
و دغدغه شــورای عالی کار در ماههای پایانی 
هر سال اســت. به اعتقاد کارشناسان موضوع 
ســه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد 
تا حداقل دســتمزد مصوب بتواند هزینه های 
زندگی خانوار کارگری بــرای تامین نیازهای 
ضروری را پوشش دهد.قانون کار در ماده ۴۱ 
صراحتا اعالم کرده حداقل دســتمزد کارگران 
بر اساس نرخ تورم و به گونه ای تعیین شود تا 
معیشت یک خانوار کارگری که متوسط تعداد 
افراد آن توســط مراجع رسمی اعالم می شود 
را تامین کند.مرکــز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار در گزارشی نسبت حداقل دستمزد 
کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای 
کشور برای نقاط شــهری و روستایی را مورد 

بررســی قرار داده است.مبنای متوسط درآمد 
و هزینه خانوارهای کشــور برای نقاط شهری 
و روســتایی بر اساس طرح آمارگیری هزینه و 
درآمد خانوار بوده است.به موجب این گزارش 
در ســال ۱۳۹۹، متوســط درآمد ساالنه یک 
خانوار شهری ۷۴ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ 
تومان و متوســط درآمد یک خانوار روستایی 
حدود ۴۲ میلیون تومــان بوده که این مقدار 
نسبت به سال ۱۳۹۸ در خانوارهای شهری ۳۸ 
درصد و درخانوارهای روســتایی ۴۱.۶ درصد 
رشد داشته است. در ســال ۱۳۹۹ بیشترین 
سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری معادل 
۵۲.۹ درصد و خانوار روســتایی معادل ۳۷.۵ 
درصد مربوط به ســایر درآمدهای یک خانوار 

بوده است.
۵۲.۹ درصــد منابع درآمــدی خانوارهای 
شــهری مربوط به ســایر درآمدهــا بوده که 
منظور از سایر شامل یارانه، اجاره بهای مسکن 
شخصی، حقوق بازنشستگی و دیگر درآمدهای 
متفرقه اســت. ۳۱.۴ درصــد منابع درآمدی 

خانوارهــای شــهری از محل مــزد و حقوق 
بگیــری، ۱۴.۲ درصد از محل مشــاغل آزاد 
غیر کشــاورزی و ۱.۵ درصد از محل مشاغل 
آزاد کشــاورزی تامین شــده است.در بخش 
منابع درآمدی خانوارهای روستایی نیز عمده 
درآمد خانوارها مربوط به مزد و حقوق بگیری 
و سایر درآمدها بوده به نحوی که ۳۷.۵ درصد 
منابع درآمدی خانوارها از اجاره بهای مسکن 
شــخصی، یارانه و حقوق بازنشستگی و ۳۲.۷ 
درصد از محل مزد و حقوق بگیری تامین شده 
و مابقی به درآمدهای حاصل از مشــاغل آزاد 
کشــاورزی و غیر کشــاورزی اختصاص دارد.
همچنین متوسط هزینه ســاالنه یک خانوار 
شــهری در سال گذشــته ۶۳ میلیون و ۴۶۸ 
هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط هزینه یک خانوار 
روستایی ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان بوده 
که در مقایســه با ســال ۱۳۹۸ از رشد ۳۰.۵ 
درصدی در بخش خانوارهای شــهری و رشد 
۳۱.۲ درصدی در بخش خانوارهای روستایی 
حکایت دارد.نتایج این گزارش نشــان می دهد 

که در سال ۱۳۹۹ هزینه های ساالنه خانوارهای 
شهری و روستایی به تناسب درآمدهای ساالنه 
آنها افزایش داشته و تفاوت بین درآمد و هزینه 
ساالنه خانوارهای شــهری حدود ۱۱ میلیون 
تومان و خانوارهای روستایی حدود ۸ میلیون 
تومان بوده است.به گزارش ایسنا، بررسی مرکز 

آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از متوسط 
درآمد پولی ساالنه یک خانوار شهری در سال 
۱۳۹۸ نشان داد که بیشترین درآمد خانوارها 
از محــل درآمدهای متفرقــه ای مثل بورس 
و ســود بانکی و پــس از آن از حقوق بگیری 

خصوصی و تعاونی بوده است.

کســانی که از نعمت سرپناه محروم هستند، این روزها 
شرایط سخت تری نســبت به دیگر اقشــار جامعه تجربه 
می کنند. وضعیت نامناسب اقتصادی، آشفتگی بازار مسکن 
و افزایش نجومی اجاره بها باعث شده مستاجران برای رهن 
یا اجاره خانه ناچار به پرداخت مبالغی باشــند که تا کمتر 
از ســه سال پیش برای خانه دار شدن آنها کفایت می کرد.

در این شــرایط نابسامان، شیوع کرونا هم دردی به درهای 
مستاجران اضافه کرده و نگرانی های آنها در خصوص یافتن 
ســرپناهی چندماهه را افزایش داده اســت. طی حدود دو 
ســال گذشته، دغدغه مســتاجران برای یافتن خانه خالی 
و خوش قیمت دو چندان شــده اســت. متاســفانه اغلب 
صاحب خانه ها با سوء استفاده از شرایط موجود راهی برای 
سرکیســه کردن مســتاجرین پیدا کرده اند و خانه خود را 
بــه هر قیمتی که بخواهند اجاره می دهند و کمتر کســی 
است که توان اعتراض به این وضع را داشته باشد.به گزارش 
ایسنا، با وخیم شدن اوضاع مسکن، دولت از سال پیش در 
قالب مصوبه ستاد ملی کرونا، با هدف حمایت از مستأجران 
و کنترل التهاب بازار مسکن اقدام به پرداخت تسهیالتی به 
نام » ودیعه مســکن« کرده است؛ وامی که دریافت آن  به 
آرزوی دست نیافتنی اغلب متقاضیان تبدیل شده است. از 
کنار شرایط سخت احراز صالحیت متقاضیان که بگذریم، 
به هفت خوان بانک های عامل برای ســنگ اندازی جلوی 
پای واجدین می رسیم که عبور از آن کار هر کسی نیست. 
همه این مراحل نفس گیر باعث شــده که در استان حدود 
ســه میلیون نفری البرز کمتر از ۴۰۰ نفر موفق به دریافت 
وام ودیعه مســکن شــوند. وامی که قرار بود ُمسکنی برای 
دردهای بخش عمده ای از افراد جامعه باشــد ولی حاال به 

زخم تازه ای بر دل آنها تبدیل شده است...
ودیعه مسکن به چه کسانی می رسد؟

م. جوادی از متقاضیان کرجی این تسهیالت با اشاره به 
شرایط سخت دریافت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: دریافت 
این وام سه شــرط دارد. اول اینکه متقاضی باید سرپرست 
خانواده باشد. دوم اینکه در مقطع فعلی هیچ خانه ای به نام 
او نباشد. سوم اینکه این وام ودیعه مشمول افرادی می شود 
کــه تاریخ انعقاد قرارداد اجاره آنها از اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ 
شــهریور ۱۴۰۰ باشد. حاال سوال اینجاست تکلیف کسانی 
مثل من که تازه ازدواج کرده و با این قیمت های نجومی هنوز 
خانه ای برای اجاره پیدا نکرده اند چیست؟ امثال من که با 
هزار امید و آرزو می خواهند دست همسرشان را بگیرند و به 
خانه خود بروند چه باید بکنند؟وی ادامه داد: در این شرایط 
که ازدواج کردن دل شیر می خواهد، با زحمت زیاد و صرفه 
جویی در ســایر هزینه ها، ۶۰ میلیون تومان کنار گذاشته 
و تصــور می کردم با دریافت ودیعــه ۴۰ میلیونی می توانم 
خانه ای در یکــی از محالت کرج پیدا کنم ولی چون حائز 

شرط سوم نمی شــدم، از دریافت وام محروم شده و دیگر 
بعید می دانم با پولی که دارم بتوانم در حواشــی شهر هم 

جایی پیدا کنم.
زنان مستقل باز هم دیده نشده اند!

س. کریمی هم با گالیه از اینکه چرا وام ودیعه مســکن 
صرفا شــامل سرپرست خانوار می شــود، گفت: از سال ۸۵ 
که دانشگاه قبول شدم و از شهرستان تالش به کرج آمدم، 
مســتقل از خانواده زندگی می کنم.وی افزود: بعد از اتمام 
تحصیلم، به عنوان کارمند یکی از ادارات دولتی اســتخدام 
شدم و از همان زمان اجاره نشین هستم. به نظر من اینکه 
وام ودیعه مســکن صرفا به سرپرست خانوار تعلق می گیرد 
چیزی جز اجحاف درحق کسی مثل من که ۱۵ سال است 
حتــی یک ریــال از پدرش نگرفته ، نیســت. یعنی در این 
مملکت کسی که نه متاهل است و نه سرپرست خانوار حق 
این را ندارد که یک چهار دیواری برای خود اجاره کند؟وی 
با بیان اینکه دریافت ودیعه مسکن برای کسانی که شروط 
اولیه را دارند هم ساده نیست، گفت: برادرم حتی با داشتن 
شــروط اولیه و دریافت پیامک تایید هم نتوانست این وام 
را بگیــرد چون در هر بار مراجعه به بانک جوابی جز »هیچ 
دستور و بخشنامه ای در خصوص اعالمیه جدید وام ودیعه 
مسکن به بانک نرسیده« از متصدی تسهیالت نشنیده بود.
کریمی با بیان اینکه متاســفانه بسیاری نمی توانند ازهفت 
خوان دریافت ودیعه مســکن عبور کننــد و عطایش را به 
لقایش می بخشند، ادامه داد: تعدادی از همکارانم هم بعد از 
دریافــت پیامک تایید به بانک مراجعه کرده و با بهانه هایی 
مثل اعتبار پرداخت این وام هنوزجذب نشــده، سایت وام 
بسته اســت و ... هر بار ناامید به خانه برگشته اند و همین 
باعث شــده بعد از چنــد روز مراجعه پــی در پی و عدم 
دریافت پاسخی شفاف، از ادامه پیگیری منصرف شوند ودر 
نهایت برای گرفتن وام به ظاهــر ۱۸ درصد اقدام کنند!م. 
ســلیمی که بازنشســته آموزش و پرورش است با انتقاد از 
روند ســختگیرانه پرداخت وام ودیعه مسکن، توضیح داد: 
در شــرایط فعلی که معرفی ضامن برای شــاغلین هم کار 
ساده ای نیست، بازنشسته هایی که هنوز مستاجر هستند و 

ضامن ندارند چه باید بکنند؟
وقتی ناچاری ضامن بخری!

وی اضافه کرد: با هزار دردســر دو کارمند رسمی برای 
ضمانت وام پیدا کردم ولی هر کدام از آنها به ازای ضمانت 
مبلغی را درخواســت کرده اند. مگر کل وام چقدر است که 
امثالی مثل من باید بخشــی از آن را بــرای خرید ضامن 
بپردازند؟این کارمند بازنشســته ابراز کــرد: تازه بعضی از 
بانک ها در کنار ضامن چــک هم می خواهند آن هم چک 
همان بانک. با این شرایط اگر بگویند این وام سرکاری است 
راحت تر با ماجرا کنار می آییــم و الکی در راه رفت و آمد 

به بانک وقت و هزینه خود را هدر نمی دهیم.سلیمی با بیان 
اینکه بخشــنامه های پیچیده پرداخت وام وشرایط سخت 
پذیرفتن ضامنین همیشه مشکلی بزرگ برای دریافت وام 
بوده، اظهارکرد: بانک ها بخش بزرگی از جمعیت کشــور را 
برای ضمانت وام قبول نمی کنند و به سختی می توان فردی 
را پیدا کرد شــرایط  تعیین شده از سوی بانک ها را داشته 
باشد.س. حیدری مادر سرپرست خانوار کرجی هم با گالیه 
از تورم افسارگســیخته بازار مسکن گفت: سال گذشته با 
هزار دردسر وام ودیعه گرفتم. اما امسال رهن دوبرابر شده 
و دوباره نیاز به وام دارم. وام ســال گذشته جوابگوی اجاره 
امســال نیست و باید امســال هم به پول پیش خانه اضافه 
کنم.وی ادامه داد: صاحب خانه به هیچ قیمتی با شــرایط 
من کنار نمی آید و می گوید یا پول بده یا خانه را خالی کن.  
در این شــرایط تکلیف من مستاجر چیست؟  با این همه 
گرانی با سه بچه قد و نیم قد چه کنم. ای کاش دولت الاقل 
شرایطی ایجاد می کرد تا افرادی مثل من بتوانند مجددا وام 

ودیعه مسکن بگیرند.
ظرفیت پرشده، سوال نفرمایید!

در ادامه س. مرادی با اشــاره به دیگر مشکالت دریافت 
وام ودیعه مســکن توضیح داد: در بسیاری از موارد بانک ها 
با اعالم تکمیل ظرفیت، متقاضیان را به شــعب دیگر و یا 
بانک هــای دیگر ارجاع می دهند. همچنیــن موارد زیادی 
گزارش شده که بانک ها اعالم می کنند که ظرفیت به کلی 
پر شده اســت و امکان ثبت نام وجود ندارد و همین باعث 
سردرگمی واجدین شرایط شــده است.وی با بیان اینکه با 
یک جستجوی ساده در اینترنت مشخص می شود ۱۸ بانک 
مســئولیت پرداخت وام ودیعه مســکن را بر عهده دارند، 
افزود:  بانک های مســکن، ملت، ملی، صــادرات، تجارت، 
کشاورزی، سپه، رفاه، آینده، پاســارگاد، پارسیان، سامان، 
کارآفرین، مهرایران و کوثر وام ودیعه مســکن می دهند اما 
در برخی از شهرها امکان تعیین بانک برای متقاضی وجود 
ندارد. به عنوان مثال تا همین چند وقت پیش برای شــهر 
قدیم هشــتگرد بانکی معرفی نشده بود.وی گفت: بسیاری 
از این مشکالتی که مردم برای گرفتن وام ودیعه مسکن با 
آن مواجه هستند باید قبل از اجرای این طرح مورد بررسی 
قرار می گرفت نه اینکه امروز مردم با این حجم از گرفتاری 
و تنگناهای مالی، به هزار در بزنند و آخر هم پولی دستشان 

را نگیرد.
از حدود ۴۵ هزار ثبت نامی ۳۷۹ نفر

 وام ودیعه گرفته اند
رئیس ســتاد اقدام ملی اداره کل راه و شهرسازی البرز 
با اشاره به اینکه مســئولیت شناخت و معرفی مستاجران 
بــرای دریافت وام ودیعه مســکن به عهــده وزارت راه و 
شهرســازی است، گفت: اما نوع تسهیالت و شیوه پرداخت 

و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی در 
خصوص آن تصمیم گیری کرده است.امیر ردایی در گفت و 
گو با ایسنا، ادامه داد: متاسفانه در برنامه ریزی برای معرفی 
بانک به مردم ظرفیت برخی از شهرها دیده نشده و همین 
باعث شده متقاضیان در زمان تعیین بانک عامل گزینه ای 
در لیســت مشخص شده نداشته باشند و با توجه به اینکه 
متقاضیان هر شــهر باید در یکی از بانک های عامل شــهر 
خودشان این وام را بگیرند، برخی دچار مشکل شده اند.وی 
توضیح داد: اداره کل راه و شهرســازی البرز تنها این امکان 
را دارد که واجدین شــرایط را شناسایی و معرفی واجدین 
شرایط را به عهده دارد و هیچ امکانی برای افزایش یا کاهش 
ظرفیت بانکی ندارد.این مسئول ادامه داد: مشکل اصلی این 
اســت که هنوز به طور دقیق مشخص نیست نظام توزیع 
این تسهیالت چگونه اســت و میزان منابع مشخص شده 
برای پرداخت در هر شهری بر چه مبنایی تعیین می شود.

ردایی گفت: به عنوان یک شــهروند به نظر می رسد نظام 
توزیع این تســهیالت در شــهرهای مختلف شکل و شیوه 
عادالنــه ای به خود بگیرد تا متقاضیان و واجدین شــرایط 
بتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.وی با اشاره به تعداد 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در البرز اضافه کرد: در 
مجموع ۴۵ هزار و ۱۸۵ نفر درشهرهای مختلف استان برای 
دریافت این وام ثبت نام کرده اند که پس از بررسی ۲۶ هزار 
و ۸۵۳ نفر از آنها حائز شــرایط شده اند.این مسئول توضیح 
داد: از میان واجدین شرایط هم ۱۹۱۶ نفر موفق به تشکیل 
پرونده در بانک های عامل شــده  و ۳۷۹ نفر از آنها هم وام 
را دریافت کرده اند.رئیس ســتاد اقــدام ملی اداره کل راه و 
شهرســازی البرز افزود: بخشی از شــرایط احراز صالحیت 
متقاضیان برای دریافت وام برگرفته از قانون ســاماندهی و 
بخشی هم متاثر مصوبات ستاد ملی کرونا است و ادارات کل 
استان ها در این حوزه دخالتی ندارد.وی با اشاره به مبلغ این 
وام در شــهرهای مختلف هم گفت: مبلغ این وام در تهران 
۷۰ میلیون تومان، در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر 
۴۰ میلیون و مابقی شــهرها ۲۵ میلیون تومان اعالم شده 
اســت.ردایی با اشــاره به اینکه برای ثبت نام دریافت این 
وام متقاضیان تا پایان شــهریور ماه فرصت داشتند، ادامه 
داد: متقاضیان کرجی که موفق به دریافت این تســهیالت 
می شوند، باید برای وام ۴۰ میلیون تومانی به مدت سه سال 
هر ماه یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان پرداخت کنند 
و رقم اقساط تسهیالت ۲۵ میلیون تومانی سایر شهرهای 
استان هم ماهیانه ۸۴۲ هزار و ۳۴۸ تومان برآورد شده که 
بازپرداخت آن هم سه ساله است.وی با تاکید بر اینکه این 
دومین بار است که با هدف تنظیم  بازار ثبت نام دریافت وام 
از مستاجران انجام می شود، گفت: نرخ سود بانکی وام های 

۲۵ و ۴۰ میلیون تومانی ۱۳ درصد لحاظ شده است.

نتایج یک گزارش در سال ۱۳۹۹ نشان داد

یارانه، حقوق بازنشستگی و اجاره، بیشترین منبع درآمد خانوارها

وامی که گرفتنش از شکستن شاخ غول سخت تر است

ناکامی  مستاجرین برای دریافت وام ودیعه مسکن!


